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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij bieden wij u ter informatie het definitieve Uitvoeringsprogramma jeugdzorg

2013 aan, alsmede de inspraaknotitie. Het voorliggende uitvoeringsprogramma is de

eerste uitwerking van het door u vastgestelde Meerjaren Beleidskader Jeugdzorg

2013-2016. Dit uitvoeringsprogramma is op 4 december 2012 door ons goedgekeurd

onder voorbehoud van goedkeuring van het meerjarenbeleidskader door uw staten.

Het uitvoeringsprogramma staat in het teken van het afbouwen van onze wettelijke
taken jeugdzorg, opdat gemeenten deze taken per 1 januari2015 kunnen oppakken.

Met het Rijk is afgesproken dat we ons houden aan de huidige wettelijke regelgeving

maar dat we op onderdelen kunnen experimenteren met vernieuwende programma's.

De Drentse pilot jeugd, waarin alle betrokken partijen samenwerken, draagt bij aan

een zorgvuldige afbouw. De deelnemers aan de pilot laten zich daarbij leiden door de

notitie "Als jeugd en toekomst tellen". Deze notitie geeft de verschillende stappen aan

die nodig zijn om tot een zorgvuldige overdracht te komen. Bovendien wordt een

nieuw inhoudelijk fundament gelegd voor een succesvolle aanpak.

Een belangrijke ambitie voor 2013 is dat we de in de loop der jaren opgebouwde hoge

kwaliteit van de Drentse jeugdzorg in stand willen houden. Dat betekent onder meer
geen lange wachttijden, flexibel en vernieuwend aanbod en samenwerking op lokaal

en provinciaal niveau.

Met het Rijk was afgesproken dat in 201 3 en 2O14 geen verdere kortingen zouden

worden doorgevoerd op het budget van de provinciale jeugdzorg. Pas bij de transitie
zou er sprake zijn van een korting op het gehele budget van 1Oo/o op het bredejeugd-

zorgbudget. Zo konden we ons als provincies goed voorbereiden op de transitie. ln juli

2012kregen we echter onven¡vacht een aankondiging van een korting van2,650/o op
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het \AffS-deel van de doeluitkering. Voor Drenthe is dit een korting van circa

€ 900.000,--. lnmiddels is bekend geworden dat V&J in 2013 niet gaat korten, maar

wel van plan is om in 2014 een korting van 1 ,4o/o toe te passen.

Het Ministerie van VWS heeft geen nadere toelichting gegeven bij deze korting en

gaat er vooralsnog van uit dat we onze plannen kunnen uitvoeren, ook nu er minder
geld beschikbaar is. Drenthe heeft net als andere provincies bea¡'taar aangetekend

tegen deze korting.

Omdat ons bezwaar tegen de korting van 2,650/o op het budget voor VWS-taken nog

niet behandeld is, gaan wij er in dit uitvoeringsprogramma nog van uit dat we de kor-

ting niet hoeven door te voeren. Wel is er een aankondiging verstuurd naar de organi-

saties dat ze rekening moeten houden met de korting. Mocht de korting alsnog wor-
den doorgevoerd, dan kunnen we niet alle ambities in dit uitvoeringsprogramma volle-

dig uitvoeren. Verder kan er nog een 5% effectiviteitskorting komen van het Ministerie

van V&J op de tarieven Jeugdbescherming/Jeugdreclassering.
ln het regeerakkoord is tevens aangekondigd dat er per 2015 (beoogde transitie-
datum) een additionele korting wordt opgelegd van 5o/o op het bredejeugdzorgbudget

naast de al eerder aangekondigde 10%. Al met al worden de budgetten de komende
jaren dus met bijna 1B% gekort.

Het financiële kader is terug te vinden in hoofdstuk 3 van het uitvoeringsprogramma

ln de inspraaknotitie zijn de reacties opgenomen van tien instellingen en organisaties

die schriftelij k hebben gereageerd. Ook staat vermeld hoe wij deze reacties in de defi-
nitieve tekst hebben verwerkt.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van

voorzitter

Bijlage(n)
tk/coll.
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 Samenvatting 

Dit uitvoeringsprogramma is de eerste uitwerking van ons Meerjaren Beleidskader jeugdzorg 
2013-2016. Het beschrijft de stand van zaken in 2012 en geeft de actiepunten en financiële 
middelen voor 2013 aan.
Het uitvoeringsprogramma staat in het teken van het afbouwen van de wettelijke taken jeugd-
zorg zodat gemeenten ze per 1 januari 2015 kunnen oppakken. De Drentse Pilot Jeugd, waaraan 
provincie, gemeenten en uitvoerende organisaties deelnemen, draagt bij aan een zorgvuldige 
afbouw. 

Ambitie
Tijdens de transitiefase houden we de verantwoordelijkheid voor onze wettelijke taken. Een 
belangrijke ambitie voor 2013 is dat we de in de loop der jaren opgebouwde hoge kwaliteit van 
de Drentse jeugdzorg in stand willen houden. Dat betekent onder meer geen lange wachttijden, 
flexibel en vernieuwend aanbod en samenwerking op lokaal en provinciaal niveau.

Taken BJZD
De transitie heeft veel consequenties voor Bureau Jeugdzorg Drenthe (BJZD). De verschillende 
onderdelen kennen ieder een eigen perspectief. In hoofdlijnen gaat het om: 
•	 overheveling toegangstaken naar de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG);
•	 taken van het AMK krijgen een plaats in de lokale keten in samenhang met de Advies en 

Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG);
•	 schaalvergroting jeugdbescherming en jeugdreclassering bij een gecertificeerde uitvoerder.

In het kader van de Pilot worden deze perspectieven nader onderzocht. Daartoe is een bestuur-
opdracht verstrekt waarin toekomstscenario’s worden verkend. Deskundigheid vanuit BJZD 
komt lokaal beschikbaar. Indicaties worden waar mogelijk vervangen door een professionele 
verwijzing. Casemanagement wordt gefinancierd voor maximaal 500 taken, en de werkzaam-
heden worden beschreven in termen van een module zodat dubbelingen met CJG of zorgaan-
bieders worden vermeden. Voor jeugdbescherming en jeugdreclassering geldt onder meer: 
verdere uitvoering Beter Beschermd, kwaliteitsverbetering gezinsvoogdij, werken volgens plan 
van aanpak Nieuwe Voogdij en deelname aan de pilot Prokid (samenwerking BJZD en politie).

Wachttijden
In Drenthe kennen we in de door ons gefinancierde jeugdzorg nauwelijks wachtlijsten en 
lange wachttijden. Om dit zo te houden willen we dat meer jeugdigen sneller hulp krijgen voor 
hetzelfde budget. Belangrijk is om de stijging van de vraag naar geïndiceerde zorg te vermin-
deren en de vraag op termijn zelfs terug te dringen. In de jeugdbeschermingsketen willen we toe 
naar nog kortere doorlooptijden.
Op wachttijden in aangrenzende sectoren van de jeugdzorg hebben we geen invloed. We 
verwachten een positief effect van de stelselherziening die uitgaat van 1 financier en 1 regisseur 
voor de brede jeugdzorgketen: de gemeente. Dit biedt kansen op een effectiever en efficiënter 
beleid voor de brede jeugdzorg.

Zorgaanbod
We blijven ons inzetten voor een toereikend en flexibel zorgaanbod. Nadruk ligt op ambulante 
zorg met vernieuwende programma’s en op pleegzorg. Door opname in dure 24-uurs 
voor zieningen te voorkomen, kunnen we meer jeugdigen helpen en wachtlijsten voorkomen.
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Yorneo is voor ons de eerst aangewezen zorgaanbieder. Als specifiek zorgaanbod in onze provincie 
ontbreekt, koopt Yorneo als hoofdaannemer de benodigde zorg in. Dit geldt bijvoorbeeld voor het 
aanbod van landelijk werkende instellingen en particulier aanbod. Van dit laatste willen we alleen in 
uitzonderlijke gevallen gebruik maken. We hebben hiervoor strakke criteria opgesteld.
In 2013 zijn belangrijke aandachtspunten: JeugdzorgPlustrajecten (samen met het Poortje), 
de bekostiging van pleegzorg en netwerpleegzorg, procedure-afspraken Yorneo en de LWI’s, 
meetbaar betere jeugdzorg, overdracht van deskundigheid, cliëntenbeleid en samenwerking 
Passend Onderwijs en jeugdzorg.

Aanpak transitie
De projectorganisatie van de Drentse Pilot jeugd heeft een inhoudelijke visie opgesteld ‘Als 
jeugd en toekomst tellen’. Deze is uitgangspunt voor de komende transitieperiode. Nadere 
uitwerking hiervan vindt onder meer plaats aan de hand van de transformatieagenda 2012-2014, 
‘De volgende stap.’ Verder is een spoorboekje gemaakt om taken en producten in de Pilot 
concreet aan te geven. Het zwaartepunt van de werkzaamheden komt te liggen in de 3 regio’s. 
De regiogroepen voeren daar opdrachten uit van de portefeuillehouders in de regio. Een van de 
opdrachten is om tot een goede zorgstructuur te komen die aansluit bij de natuurlijke leefroutes 
van jeugdigen. Een andere opdracht is om met behulp van toegangstaken BJZD een eenduidige 
cliëntroute binnen het lokale zorgaanbod te realiseren.
Uit autonome middelen stellen we in 2013 € 250.000,- beschikbaar voor uitvoering van de Pilot. 
Yorneo en BJZD krijgen eenmalig extra geld om de transitie goed voor te bereiden. We hebben 
bij het verstrekken van deze middelen als voorwaarde gesteld dat de organisaties daarover goede 
afspraken maken met gemeenten.

Jeugdwet
Per 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking die gemeenten verantwoordelijk maakt 
voor de brede jeugdzorg. Hiermee vervalt de Wet op de jeugdzorg en andere vormen van jeugd-
zorg die vallen onder de Zorgverzekeringswet (Jeugd GGZ) en AWBZ (jeugdigen met een licht 
verstandelijke beperking). Ook jeugdbescherming en jeugdreclassering maken onderdeel uit van 
de nieuwe wet.
Uit de ontwerp-wetteksten blijkt dat gemeenten niet de volledige zeggenschap en beleidsruimte 
voor de jeugdzorg krijgen. Kinderrechters en huisartsen houden veel bevoegdheden waardoor 
een integrale afweging belemmerd wordt. Uitgangspunt voor ons is: één gezin, één plan, één 
aanspreekpunt. In een reactie op het wets ontwerp zullen we dit kenbaar maken.

Financiën
De afgelopen jaren zijn de financiën in evenwicht gebracht waardoor een stevig financieel 
fundament is ontstaan. 
Kort geleden zijn provincies overvallen door een vooraankondiging van VWS om een korting 
van 2,65% door te voeren. Voor Drenthe betekent dat een tegenvaller van € 900.000,-. Net als 
andere provincies hebben we hiertegen bezwaar aangetekend. Voorts is er per 2015 een additio-
nele korting van 5% aangekondigd naast de al eerder bekend gemaakte korting van 10% op het 
brede jeugdzorgbudget.
Vanaf 2011 is er sprake van een tariefverhoging voor justitiële taken. Voor 2012 ontvangen we 
een extra bedrag van ruim € 200.000,-. Voor een definitieve tariefvaststelling worden prestatie-
afspraken met het ministerie van V&J gemaakt.
De plannen voor een hogere pleegzorgvergoeding worden verder uitgewerkt.
De doeluitkering 2013 zal naar verwachting € 40.367.000,- bedragen. Met dit bedrag zijn we 
in staat de voorziene uitgaven te dekken. Hierin is de aangekondigde korting van 2,65% niet 
verwerkt. 
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 Inleiding

Met het Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2013 voldoen wij aan de verplichting van de Wet op 
de jeugdzorg om jaarlijks een plan voor de jeugdzorg uit te brengen. 

Cyclus planning en control
Dit uitvoeringsprogramma is de eerste uitwerking van ons Meerjaren Beleidskader jeugdzorg 
2013-2016 dat provinciale staten eind 2012 vaststellen. Zoals gebruikelijk bevat het Meerjaren 
Beleidskader de hoofdlijnen van ons beleid. We stellen het iedere 4 jaar op binnen de kaders 
van de landelijke cyclus planning en control. We baseren ons daarbij op de huidige wet- en 
regel geving en de plannen van het rijk zoals verwoord in het landelijk beleidskader jeugd. De 
stand van zaken 2012 en de actiepunten en inzet van middelen 2013 staan beschreven in dit 
uitvoerings programma. Gedeputeerde staten stellen het uitvoeringsprogramma als lopend 
beleid vast en bieden het ter kennisname aan provinciale staten aan. 

Transitie
Net als het Meerjaren Beleidskader staat dit uitvoeringsprogramma in het teken van het beëin-
digen van de wettelijke taken jeugdzorg zodat gemeenten ze per 2015 kunnen gaan oppakken. 
Het kabinet Rutte II heeft de transitie van de gehele jeugdzorg per 2015 in het regeerakkoord 
opgenomen. Het kabinet streeft naar een sterke samenhang met de andere transities (AWBZ, 
werken naar vermogen en Passend Onderwijs) en heeft daartoe een coördinerend minister 
benoemd. 
Tot die tijd blijven wij verantwoordelijk voor uitvoering van onze wettelijke taken. Onze 
ambitie is om de verworven kwaliteit van de jeugdzorg in 2013 op hetzelfde hoge niveau te 
handhaven.  In hoofdstuk 1 staat beschreven hoe we dat gaan doen. In hoofdstuk 2 leest u hoe 
we met gemeenten hard aan het werk zijn om de transitie voor te bereiden. Ook willen we de 
jeugdzorg door middel van een zorgvuldig transformatieproces verder verbeteren. 

Binnen de Drentse Pilot Jeugd breekt een nieuwe fase aan. In de periode 2011-2012 namen wij 
het initiatief met de aanstelling van een projectleider die namens gemeenten en provincie een 
inhoudelijke visie heeft opgesteld. Nu deze visie met uitvoeringsorganisaties is besproken en in 
alle Drentse gemeenten is vastgesteld, kunnen gemeenten het initiatief overnemen. Wij krijgen 
vooral een ondersteunende en faciliterende rol. Duidelijk is afgesproken dat wij tot 2015 verant-
woordelijk blijven voor de provinciale jeugdzorg. Binnen de speelruimte van de huidige wet- en 
regelgeving willen we inspelen op de plannen van de Drentse gemeenten. 

Financiën
Met het Rijk was afgesproken dat in 2013 en 2014 niet verder zou worden gekort op het 
budget van de provinciale jeugdzorg. Pas bij de transitie zou er sprake zijn van een korting 
op het jeugdzorgbudget van 10%. Zo konden we ons als provincies goed voorbereiden op de 
transitie. Maar in juli 2012 kregen we onverwacht de aankondiging dat 2.65% wordt gekort op 
het VWS deel van de doeluitkering. Voor Drenthe betekent dit een korting van ruim € 900.000. 
VWS heeft geen nadere toelichting gegeven en gaat er vooralsnog van uit dat we onze ambities 
handhaven, ook nu er minder geld beschikbaar is. Wij hebben net als andere provincies bezwaar 
aangetekend tegen deze korting. 
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie spreekt van een korting van 1,4% per 2014 naast de 
eerder gemelde korting van 5%. Daarnaast heeft het nieuwe kabinet een additionele korting 
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aangekondigd bovenop de eerder genoemde 10% van 5%. Al met al moeten we dus rekenen op 
een korting van de budgetten met circa 18%. 

Opbouw
De opbouw van dit uitvoeringsprogramma is gebaseerd op de indeling van het Meerjaren 
Beleidskader jeugdzorg 2013-2016. Op deze manier ontstaat een goed inzicht in de doorgaande 
lijn van ons beleid. 

Leeswijzer
Na de samenvatting en inleiding gaan wij in hoofdstuk 1 in op onze provinciale taken: van 
BJZD tot het zorgaanbod, inclusief kwaliteit en cliëntenbeleid. Hoofdstuk 2 gaat over de 
transitie en beschrijft de voortgang in de Pilot. Hoofdstuk 3 bevat een overzicht van de 
 verdeling van de beschikbare middelen voor 2013. Daarin vindt u verder een verantwoording 
van de besteding over 2011.

Bijlagen
Als bijlagen zijn toegevoegd: Taken intersectoraal casemanagement, cliëntroute bij overdracht 
toegangstaken BJZ, korte uitleg van genoemde methodieken en een afkortingenwijzer.
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1 Provinciale taken

1.1 Uitvoering toegangstaken Bureau Jeugdzorg Drenthe (BJZD)

Als uitwerking van de Pilot is een notitie1 opgesteld, waarbij de portefeuillehouders van 
de Drentse gemeenten en de Provincie de bovenlokale kwartiermaker de opdracht geven 
toekomst scenario’s uit te werken voor de verschillende taken van Bureau Jeugdzorg Drenthe. 
Deze verkenning zal worden gedaan in nauwe samenwerking met BJZD en andere betrokken 
partijen.

Hoofdlijn van de notitie is dat de onderdelen van BJZD ieder een eigen perspectief kennen.
•	 Toegangstaken krijgen grotendeels een plaats in de huidige CJG’s. Bezien moet worden 

of intersectoraal casemanagement regionaal vorm kan krijgen en of gespecialiseerd 
case management overlap vertoont met taken van zorgaanbieders (Accare, Yorneo, Ambiq, 
GGZ Drenthe, Poortje). Uiterlijk per 2015 vervangt een systeem van professioneel 
verwijzen/nabij halen de indicatiestelling. We gaan binnen de pilot jeugd (opdracht nabij-
halen) een werkwijze ontwikkelen waardoor gespecialiseerde zorg snel beschikbaar kan zijn. 
Aan de hand van teksten uit de nieuwe Jeugdwet bepalen we of er daartoe al dan niet een 
besluit nodig is.

•	 Uitvoering van taken van het AMK gebeurt in samenhang met taken van het Advies- en 
Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG thans bij GGD Drenthe). 

•	 De justitiële taken jeugdbescherming en jeugdreclassering moeten worden uitgevoerd door 
een gecertificeerde organisatie op (boven)provinciaal niveau. 

Wij zullen er op toezien dat BJZD haar taken zo goed mogelijk voert, waardoor wordt voldaan 
aan de huidige wet- en regelgeving en BJZD kan toewerken naar de wensen van de gemeenten. 
Aandachtspunt is dat gemeenten vanaf de transitiedatum te maken krijgen met andere wet- en 
regelgeving (zie hoofdstuk 3). 

Concrete acties 2013
•	 Deskundigheidsbevordering is alleen beschikbaar voor kerntaken van BJZD en op verzoek 

van gemeenten. We denken daarbij aan trainingen Signs of Safety en het werken met de 
meldcode kindermishandeling (Veilig Opgroeien Drenthe). We zullen bezien of deze 
trainingen in de transitiefase al (deels) kunnen worden gefinancierd door de deelnemers 
(scholingsbudgetten). 

•	 De werkwijze van het gespecialiseerd casemanagement2 wordt als module (programma) 
beschreven. Daaruit moet blijken in welke gevallen de inzet van BJZD een meerwaarde heeft 
ten opzichte van het werk van CJG’s en zorgaanbieders. Die meerwaarde zit vooral in het 
opheffen van blokkades bij jeugdigen of gezinnen, zodat ze gebruik maken van een adequaat 
zorgaanbod of ondersteuning. Deze blokkade ontstaat als gezinnen weinig gemotiveerd zijn 
voor zorg, terwijl er wel sprake is van een onveilige situatie, of als er geen passend aanbod 
is. In de transitie periode bezien we of deze taak kan worden ingepast in de CJG’s of in het 
zorgaanbod (nabij halen op bovenregionaal niveau). Eind 2013 is naar verwachting bekend 
over hoeveel middelen gemeenten kunnen beschikken. Dan kunnen gemeenten ook duide-

1 Inbedding functies BJZ in het nieuwe stelsel voor jeugd Drentse Pilot Jeugd, oktober 2012. 

2 Zie voor verdere info bijlage 1: Voorwaarden bij extra middelen casemanagement.
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lijkheid geven over welke toegangstaken in welke omvang ze van BJZD willen gaan inzetten. 
De provincie financiert structureel niet meer dan 500 zaken gespecialiseerd casemanagement 
en streeft naar een verdere afbouw in 2013 en 2014 naar maximaal 400 zaken. 

•	 Waar mogelijk (zie notitie Overdracht Toegangstaken BJZD van de Pilot) vormen BJZD en 
de CJG’s per 2013 één centrale toegang. 

Financiën
In 2011 en 2012 hebben wij voor extra taken van BJZD een incidentele subsidie beschikbaar 
gesteld.
•	 Projectleider transitie Toegangstaken Bureau Jeugdzorg Drenthe. Deze had als opdracht 

om de specifieke werkwijze van BJZD kenbaar te maken bij gemeenten en CJG’s en om de 
samenwerking tussen CJG en BJZD te bevorderen.

•	 Medewerker ‘bespreking casuïstiek’. Deze had als taak om de casuïstiek van het intersectoraal 
casemanagement intensief te bespreken met ketenpartners van het CJG en zorgaanbieders. 

•	 Bijdrage voor trainingen in het kader van Veilig Opgroeien Drenthe (meldcode). 
•	 Bijdrage voor het uitvoeren van casemanagement boven de reguliere begroting. 

We hebben het voornemen om deze incidentele subsidies in 2013 en 2014 te vervangen door 
een transitiebudget dat BJZD kan gebruiken om zich optimaal voor te bereiden op de transitie. 
BJZD kan daarbij eigen keuzes maken en accenten leggen binnen de kaders van dit uitvoerings-
programma en de visie van de Pilot en passend bij de wensen van gemeenten.

1.2 AMK

Het AMK is beschikbaar voor advies en consultatie als burgers of professionals zorgen hebben 
over kinderen die mogelijk slachtoffer zijn van mishandeling, misbruik of verwaarlozing. 
Advies en consultatie versterken in de eerste plaats de mogelijkheden van burger en professional 
om zelf in actie te komen. Uit landelijke benchmarks blijkt dat het AMK Drenthe zeer goed 
presteert.

Het Actieplan aanpak kindermishandeling3 vormt voor de komende jaren de basis voor de 
aanpak van kindermishandeling. De aanpak van seksueel misbruik en fysieke mishandeling 
is één van de drie speerpunten uit het actieplan. Onlangs is het rapport van de Commissie 
Deetman verschenen over seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke kerk. In het najaar van 
2012 verscheen het rapport van de Commissie Samson over seksueel misbruik van minder-
jarigen die op last van de overheid in jeugdinstellingen en pleegzorg zijn geplaatst. Beide 
rapporten benadrukken de noodzaak van een krachtige aanpak. 

Gemeenten zullen in 2013 na de verkenning van toekomstscenario’s in de Pilot, duidelijk-
heid moeten verschaffen over de gewenste positie van het AMK in het aanbod. Wij vinden het 
belangrijk dat het AMK optimaal in de Drentse keten van de jeugdzorg kan blijven functio-
neren en dat de herkenbaarheid is gewaarborgd. Zo werken AMK en GGD al op veel gebieden 
nauw samen. In het kader van Veilig Opgroeien Drenthe worden bijvoorbeeld trainingen 
gegeven over de meldcode kindermishandeling.

3 ‘Kinderen Veilig’ actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016, ministeries van VWS en V&J, november 2011.
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Concrete acties 2013 
•	 Het AMK blijft zijn taken conform de huidige wet- en regelgeving uitvoeren. 
•	 BJZD bereidt zich voor om taken AMK over te dragen aan gemeenten binnen de randvoor-

waarden van het Rijk en het tijdpad van de Pilot. 
•	 Het AMK heeft geen wachtlijst.
•	 Meldingen bij het AMK worden binnen maximaal 5 dagen in behandeling genomen.
•	 De gemiddelde doorlooptijd voor onderzoek bij het AMK duurt niet langer dan maximaal 

10 weken.
•	 De doorlooptijd voor onderzoek bij het AMK en de Raad voor de Kinderbescherming 

gezamenlijk bedraagt maximaal 3 maanden.
•	 Het AMK/Servicepunt verzorgt samen met de GGD RAAK trainingen en trainingen in het 

gebruik van de meldcode kindermishandeling voor CJG-ketenpartners, onderwijs, artsen 
e.d. In 2013 zullen deze trainingen (deels) gefinancierd moeten worden door de deelnemende 
instellingen. De trainingen krijgen een plaats in de opleidingsplannen van de CJG’s en in het 
ondersteuningspunt POD/ VOD. 

1.3 Jeugdbescherming/jeugdreclassering

Jeugdbescherming
De Jeugdbescherming voert voogdij- en gezinsvoogdijmaatregelen uit met een beschikking van 
de rechtbank, in casu de kinderrechter en gelegitimeerd door het Rijk. 

Als een jeugdige in zijn ontwikkeling wordt bedreigd en de hulpverlening stagneert of niet op 
gang komt, grijpt BJZD in via het AMK of gespecialiseerd casemanagement. Een jeugdige heeft 
recht op veilig opgroeien en een positief opvoedklimaat. Dat betekent dat zijn belang voorrang 
krijgt boven dat van de ouder of opvoeder. De inperking van de rechten van ouders of jeugdigen 
moet zo kort mogelijk zijn. 

BJZD werkt volgens het Deltaplan. Te bereiken resultaten zijn onder andere: Beter effect van 
de kinderbeschermingsmaatregel, grotere tevredenheid van cliënten, kortere doorlooptijden en 
minder en kortere uithuisplaatsingen. Het Deltaplan is een landelijk ontwikkelde methodiek 
met daarbij behorende documentenstandaards. De methodiek sluit goed aan bij oplossing-
gericht werken en Signs of Safety waarin medewerkers van BJZD zijn getraind.

De jeugdbescherming heeft een belangrijke positie in de justitiële keten die verder bestaat uit de 
Raad voor de Kinderbescherming en de Rechtbank. De politie is een belangrijke partner. 
Cliënten van de jeugdbescherming kunnen voor korte of langere tijd worden geplaatst in justi-
tiële jeugd inrichtingen (JJI) en JeugdzorgPlusvoorzieningen. Om de keten optimaal te laten 
functioneren is er in het kader van ‘Beter Beschermd’4 een casusoverleg georganiseerd. 

Gezinsvoogdij
Kostprijzen jeugdbescherming zijn bijgesteld met de afspraak dat BJZD er alles aan doet om 
ook de (gemiddelde) duur van OTS verder omlaag te brengen. De gemiddelde duur in Drenthe 
is overigens al een van de laagste in Nederland. Wij zullen ook in onze contacten met de Raad 

4 Bij ‘Beter Beschermd’ gaat het met name om verbetering van de aansluiting tussen enerzijds BJD/toegang en de Raad, en anderzijds tussen 

Raad en BJD/uitvoering. De inzet hierbij is om zo snel mogelijk hulp te bieden aan het bedreigde kind en diens ouders en om binnen twee 

maanden, waar nodig, een kinderbeschermingsmaatregel te realiseren.
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voor de Kinderbescherming  deze ambitie naar voren brengen. Een mogelijke actie is om 
de kinderrechter te vragen OTS’en niet meer automatisch met 1 jaar te verlengen, maar met 
6 maanden. 
BJZD zal ons jaarlijks gegevens over het ziekteverzuim leveren en een plan opstellen om het 
ziekteverzuim bij de jeugdbescherming terug te dringen. Als het ziekteverzuim boven de 6.6% 
komt, kan dat gevolgen hebben voor de financiering. 

Voogdij
BJZD heeft volgens richtlijnen van het Rijk, IPO en Jeugdzorg Nederland een plan van aanpak 
‘Nieuwe werkwijze voogdij’ opgesteld en voert dat sinds 2012 uit.
De voogdij is een wettelijke maatregel om minderjarigen te beschermen. Het gaat om kinderen 
die door de rechter onder voogdij van BJZD zijn geplaatst, omdat hun ouders niet in staat zijn 
het gezag over hun kind uit te oefenen. In de meeste gevallen is aan deze maatregel een onder-
toezichtstelling voorafgegaan. Kenmerkend voor voogdij is dat het kind niet meer thuis kan 
wonen en dat een nieuw perspectief moet worden gevonden.5

De nieuwe werkwijze van de voogdij richt zich op een stabiele opvoedingssituatie die zo 
gewoon mogelijk is en nieuw perspectief biedt voor het kind. De voogdijmaatregel is in beginsel 
een tijdelijke maatregel. Daar waar mogelijk wordt de voogdij overgedragen aan een natuurlijk 
persoon, bij voorkeur uit het netwerk. Deze burgervoogd is een voor het kind betrouwbare 
volwassene die langdurig beschikbaar is. De voorkeur gaat uit naar iemand die het kind zelf 
verzorgt en opvoedt. Als dit niet haalbaar is kan de voogd ook iemand zijn die een duurzame 
relatie met het kind opbouwt, terwijl het kind in een instelling opgroeit. 
We willen zoveel mogelijk de positieve krachten in het netwerk benutten voor de opvoe-
ding van de jeugdige. Dit start al tijdens de ondertoezichtstelling en loopt door tot en met de 
voogdij. De zogenaamde perspectiefbijeenkomst vormt de kern binnen de nieuwe methode. De 
gelijkenis met Eigen Kracht en netwerkberaden is groot. Duidelijk moet worden of de voogdij-
werker van BJZD de meest geëigende persoon is om de perspectiefbijeenkomst inhoud te geven. 
BJZD zal in ieder geval bij de start deze activiteit op zich nemen.

Jeugdreclassering
Als uitvoerder van jeugdreclassering biedt BJZD een combinatie van hulp en toezicht aan 
jongeren die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie. In opdracht van justitie streeft 
BJZD ernaar dat een jongere door een pedagogische interventie zijn gedrag verandert, sociaal 
vaardiger wordt en nieuwe bindingen aangaat. De jongere krijgt straf en moet zich aan 
voorwaarden en afspraken houden. Toezicht en begeleiding is in principe vrijwillig, maar wordt 
nadrukkelijk aan de jongere aangeboden. Naast het gedwongen kader heeft de jongere recht 
op participatie in een gezin, school, buurt e.d. om zich te ontwikkelen en een nieuw leven op 
te bouwen. De jongere is nog minderjarig waardoor de jeugdreclassering naast een juridische, 
ook een pedagogische taak heeft. De Jeugdreclassering werkt met de Delta-methode volgens de 
richtlijnen van het Handboek Jeugdreclassering.

Netwerk- en trajectberaden
Iedere jeugdige die instroomt in een justitiële jeugdinrichting(JJI) wordt besproken in 
een netwerk- en trajectberaad. BJZD is betrokken bij de beraden van JJI de Veenpoort in 
Veenhuizen. De Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering, gemeente en JJI buigen 
zich gezamenlijk over een op maat gesneden trajectplan als voorbereiding op uithuisplaatsing. 

5 Uitzondering hierop is de baby van een minderjarige moeder. Waar mogelijk wordt gestreefd naar behoud van de  opvoedrelatie en 

overgang van voogdij naar ouderlijk gezag zodra de moeder meerderjarig wordt. 
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Naast deelname aan deze beraden is landelijk afgesproken dat jeugdreclassering de jeugdigen 
begeleidt. Jeugdreclassering is ook verantwoordelijk voor begeleiding tijdens de verplichte 
nazorgfase. Belangrijk daarbij is of jeugdigen beter kunnen omgaan met de omstandigheden die 
ontsporing in de hand hebben gewerkt. De financiering van de beraden is nu structureel onder-
deel van de kostprijzen. 

Dubbele maatregel
In 2011 zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van zogenaamde samenloopzaken of dubbele 
maatregel. Hierbij is zowel sprake van een jeugdbeschermingsmaatregel als een verplichting tot 
het opvolgen van de aanwijzigingen van de jeugdreclassering. Onderdeel van de afspraken is dat 
80 tot 90% van de samenloopzaken door een medewerker wordt uitgevoerd die is getraind in de 
Deltamethode en het Handboek Methode Jeugdreclassering. Met de tariefsbijstelling is ook de 
normprijs voor samenloopzaken verhoogd. 

Toekomstperspectief jeugdbescherming en jeugdreclassering
De Drentse schaal voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering is te klein om kosten dekkend 
te werken. In opdracht van V&J onderzoeken wij daarom de mogelijkheden voor schaal-
vergroting bij de afdeling jeugdbescherming/ jeugdreclassering. BJZD heeft contact gelegd 
met de BJZ’s in Fryslân en Groningen. De 3 Noordelijke provincies hebben ambtelijk overleg 
gevoerd. Najaar 2012 verschijnt een notitie over de wenselijkheid van schaalvergroting in het 
Noorden. De conclusies bespreken we met het ministerie en binnen de opdracht toekomst-
scenario’s BJZD met de Drentse gemeenten. 
Schaalvergroting is ook mogelijk door aan te haken bij een op Drentse schaal werkende 
zorgaanbieder of bij een landelijke organisatie. In het voorjaar van 2013 moet duidelijk zijn 
welke scenario het meest wenselijk en uitvoerbaar is. Wij hechten eraan dat de (gezins)voogden 
en de jeugdreclasseringsmedewerkers herkenbaar aanwezig blijven in Drenthe. Zij moeten 
hun werkzaamheden kunnen uitvoeren in nauwe samenwerking met het lokale veld: CJG’s/ 
Gebiedsteams, politie, huisartsen en onderwijs. 

Kennisdelen
Voor ons is het belangrijk dat BJZD blijft investeren in kennis en innovatie om de gevraagde 
kwaliteit te kunnen leveren. Wij geven prioriteit aan het vereenvoudigen van het indicatietraject, 
kennisdelen van casemanagement en het werken met de methodiek Signs of Safety (SoS).
De laatste zorgt voor de veiligheid van het kind met inschakeling van het netwerk van het gezin. 
Een team van medewerkers, bestaande uit casemanagers, jeugdbeschermers en AMK medewer-
kers, specialiseert zich in zaken met een hoog risico. Dit High Risk Team volgt hiervoor een 
gerichte training. De projectsubsidie voor invoering van SoS is per 2011 beëindigd en maakt 
inmiddels een vast onderdeel uit van het aanbod van BJZD. 
BJZD heeft in 2012 kennis en vaardigheden actief gedeeld met de samenwerkingspartners: 
Centra voor Jeugd en Gezin, Zorg Advies Teams en zorgaanbieders. We gaan ervan uit dat een 
en ander een vervolg krijgt in 2013. Kennisdelen en overdragen van deskundigheid, als onder-
deel van de Pilot, brengen we onder in de Professionele Leer Gemeenschappen (PLG). Deze 
zijn ingericht op het trainen in Positief Opgroeien en Veilig Opgroeien. 

Beleidsinformatie
Een kerntaak van BJZD blijft het leveren van adequate en betrouwbare beleidsinformatie. BJZD 
legt verantwoording af aan de financier via het protocol beleidsinformatie en houdt zich aan de 
termijnen van de Planning en Control cyclus (inclusief de afspraken in het afsprakenkader).
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Op verzoek levert BJZD informatie over:
•	 het aantal buitenregionale plaatsingen (plaatsingen van Drentse jeugdigen in andere 

 provincies);
•	 moeilijk plaatsbare jeugdigen;
•	 leemtes of overlap in het zorgaanbod en de behoefte aan nieuw zorgaanbod;
•	 (veranderende) trends in de cliëntstromen;
•	 cliëntstromen voor de productgroep monitor van de Pilot en gemeenten (gemeenten 

gebruiken de informatie om jeugdbeleid verder vorm en inhoud te geven);
•	 het aantal cliënten dat op 1 juli 2013 langer dan 9 weken wacht op provinciale jeugdzorg en 

van wie BJZD vindt dat langer wachten niet verantwoord is. 

Concrete acties voor 2013
•	 BJZD werkt mee aan de opdracht verstrekt binnen de Drentse Pilot jeugd waarin toekomst-

scenario’s verkend gaan worden. 
•	 BJZD treft voorbereidingen om de taken jeugdbescherming en jeugdreclassering over te 

dragen aan gemeenten, binnen de randvoorwaarden van het Rijk en volgens het tijdpad van 
de Pilot. 

•	 BJZD voert het beleidsprogramma Beter Beschermd uit volgens de landelijke planning.
•	 BJZD realiseert kwaliteitsverbetering van de gezinsvoogdij volgens het Deltaplan (waaronder 

een caseload van 1:15/17).
•	 BJZD werkt volgens de richtlijnen voor de nieuwe voogdij waarvoor een plan van aanpak is 

opgesteld. 
•	 BJZD voldoet aan de afspraken tussen IPO, Rijk en Jeugdzorg Nederland over het verhogen 

van de kostprijzen jeugdbescherming en jeugdreclassering:
•	 BJZD voert de pilot Prokid uit, waarin politie en bureaus jeugdzorg samenwerken rond 

vroegtijdig signaleren, registreren en doorverwijzen van jeugdigen. Daarbij gaat het specifiek 
om de leeftijdscategorie tot 12 jaar. We vragen BJZD om hierbij ook samenwerking te zoeken 
met de CJG’s.

•	 Vanaf oktober 2010 zijn alle partners in de strafrechtketen wettelijk verplicht de identiteit van 
cliënten te controleren. BJZD neemt maatregelen om identiteitsfraude te voorkomen.

•	 Als gevolg van het project informatie-uitwisseling in de jeugdstrafrechtketen , gaat BJZD de 
applicatie ICT Nazorg Jeugd overzetten naar het casusondersteunend systeem (GCOS). 

•	 BJZD maakt een noodzakelijke verbeterslag in bedrijfsvoering, administratie, sturing en 
toezicht, rekening houdend met de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. 

•	 BJZD stelt een plan op om het ziekteverzuim duurzaam terug te dringen. 
•	 BJZD zet zich in om de gemiddelde duur van een OTS verder omlaag te brengen.  
•	 Algemene actie BJZD voor 2013:
•	 De stelselwijziging jeugd houdt ondermeer in dat de provincie de subsidierelatie per datum 

intrekking van de Wet op de jeugdzorg (1-1-2015) met BJZD moet beëindigen. Tevens 
wordt per transitiedatum de Wet op Jeugdzorg, waarbinnen provincies werd opgelegd een 
Bureau Jeugdzorg in stand te houden, beëindigd. BJZD moet er rekening mee houden dat 
de gemeenten, als nieuwe financiers, en de nieuwe Jeugdwet andere eisen gaan stellen aan 
de taken die BJZD thans verricht. We verwachten dat BJZD zich inricht op de wensen van 
gemeenten en (overgangs)maatregelen treft t.a.v. arbeidscontracten, huur- koop overeen-
komsten, investeringen in ICT e.d. 
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1.4 Wachtlijsten in de jeugdzorg

We dragen bij aan realisering van de doelstellingen van het Rijk, zoals benoemd in het landelijk 
beleidskader jeugdzorg 2013-2015.
•	 Vermindering van de groei van de vraag naar geïndiceerde jeugdzorg.
•	 Op termijn komen tot stabilisatie en zelfs daling van de vraag naar geïndiceerde jeugdzorg 

(tweedelijnszorg).
•	 Meer kinderen worden sneller geholpen voor hetzelfde budget.

Toegankelijkheid jeugdzorg

 

Rijk en provincies vinden een toegankelijke jeugdzorg met een zorgvuldige toeleiding van cliënten 

naar zorg van groot belang. Het Rijk wil, als verantwoordelijke voor het stelsel en als financier, dat alle 

kinderen tijdig de zorg krijgen die zij nodig hebben. 

Met provincies is afgesproken dat het Rijk de wachtlijsten zo beperkt mogelijk houdt. De provincies 

zorgen ervoor dat aan jeugdigen in crisissituaties en onveilige situaties, direct zorg wordt geleverd.

Hiermee zetten we de meer inhoudelijke benadering van de wachtlijsten voort waarbij de nadruk niet 

in de eerste plaats ligt op het meten van cijfers. Met de provincies is eerder afgesproken dat zij de 

vinger aan de pols houden als het gaat om wachtlijsten en een zorgvuldige toeleiding naar zorg. 

Landelijk Beleidskader jeugdzorg 2013-2015

Wij voeren al jaren succesvol beleid om jeugdigen en hun gezinnen tijdig en adequaat zorg en 
ondersteuning te geven. Dit is mogelijk doordat we werken met efficiënte en bewezen effec-
tieve programma’s en doordat er samen met gemeenten is geïnvesteerd in het lokale beleid.  
Gevolg van dat beleid is dat er nauwelijks wachtlijsten en lange wachttijden bestaan in de 
Drentse jeugdzorg. Ook zijn we steeds effectiever en efficiënter gaan werken waardoor we meer 
jeugdigen kunnen helpen voor hetzelfde geld. 

1 gezin 1 plan 1 aanspreekpunt
Als provincie zijn we financieel verantwoordelijk voor een deel van de jeugdzorg-keten. 
Daardoor kunnen we niet voorkomen dat in aangrenzende sectoren, zoals de jeugd GGZ en 
de zorg voor jeugdigen met een beperking wel sprake is van wachtlijsten. De stelsel herziening 
heeft als belangrijk voordeel dat er sprake is van 1 financier (gemeente): door eenduidig beleid 
en inkoop kunnen gemeenten beter grip krijgen op effectieve zorg en ondersteuning waardoor 
ook in aangrenzende sectoren minder wachtlijsten zullen ontstaan. Bovendien kan er dan 
worden gewerkt met 1 (gezins)regisseur vanuit het CJG (1 gezin - 1 plan - 1 aanspreekpunt) 
die er voor kan zorgen dat de jeugdige/het gezin nergens in de keten wordt geconfronteerd met 
wachtlijsten, wachttijden of (te) lange doorlooptijden. De gezinsregisseur blijft gedurende de 
gehele periode dat een jeugdige/gezin gebruikt maakt van jeugdzorg aanspreekbaar en zorgt 
ervoor dat de verschillende zorgvormen (door de werkwijze van ‘nabijhalen’) goed op elkaar 
aansluiten. 

In de Pilot werken we volgens de visie van ‘Opvoeden Versterken’. Deze gaat uit van de 
principes van oplossingsgericht werken en eigen kracht. Door het versterken van de CJG’s en 
preventief jeugdbeleid zal er op den duur minder gespecialiseerde zorg nodig zijn. Hiermee is 
de kans groter dat brede ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders beschikbaar blijven, 
zelfs als het budget voor de zorg in de komende jaren afneemt. 
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Ambitie 2013-2014 
In Drenthe zijn nauwelijks jeugdigen en ouders die langer dan 9 weken op geïndiceerde jeugd-
zorg wachten. Dit is ook een afspraak die wij met onze zorgaanbieders (Yorneo, LWI’s) hebben 
gemaakt. BJZD signaleert voor ons wanneer een jeugdige niet geplaatst kan worden bij een 
zorgaanbieder. Over deze moeilijk plaatsbare jongeren is overleg gestart tussen BJZD en alle 
zorgaanbieders. BJZD zal dit punt  ook inbrengen in de CJG’s. Zo nodig zetten we ons budget 
voor onvoorzien zorgaanbod in om toch zorg op maat te kunnen leveren als dat in Drenthe 
onverhoopt niet beschikbaar is. 

We zorgen ervoor dat jeugdigen ook niet langer dan nodig bij BJZD op zorg hoeven te wachten. 
Daarvoor gelden als afspraken.
•	 Geen wachtlijsten bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.
•	 Geen wachtlijsten bij de jeugdbescherming en jeugd reclassering. 
•	 Geen wachtlijsten bij de Toegang.
•	 Uitvoering van in het Deltaplan vastgestelde normen voor doorlooptijden in de jeugd-

beschermingsketen:
- binnen 1 dag spoorbesluit bij BJZD/AMK;
- binnen 1 week casusoverleg met de Raad voor de Kinderbescherming;
- uiterlijk 5 dagen na uitspraak van de kinderrechter start van uitvoering gezinsvoogdij (als 

de kinderrechter ter zitting een besluit tot OTS neemt). 

Al dan niet verantwoord wachten op zorg
In 2010 was er de afspraak tussen IPO en het Rijk dat er een toetsing zou zijn van de wacht-
lijsten langer dan 9 weken. De Bureaus Jeugdzorg werden gevraagd om te beoordelen of de 
jeugdigen op de wachtlijst al dan niet verantwoord wachten op zorg. Het Bureau Jeugdzorg 
Drenthe oordeelde toen principieel dat het onverantwoord was dat jeugdigen langer op zorg 
moesten wachten dan 9 weken. De Randstedelijke Rekenkamer heeft deze werkwijze onder-
zocht en kwam tot de conclusie dat de criteria voor al dan niet verantwoord wachten niet 
eenduidig waren en voor verwarring zorgden. De Inspectie Jeugdzorg heeft daarop nader 
onderzoek verricht en kwam tot de aanbeveling om de interpretatie verschillen op te lossen en 
om het wachtlijst beheer van jeugdigen die langer wachten op zorg dan 9 weken te verbeteren. 
Het mag duidelijk zijn dat de provincie Drenthe zich kan vinden bij deze aanbevelingen en zich 
blijft inspannen om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Inmiddels is er geen landelijke 
toetsing meer van het al dan niet verantwoord wachten op jeugdzorg.  

1.5 Zorgaanbod

Toereikend aanbod
Onderzoek door TNO wijst op maatschappelijke ontwikkelingen die het groeiend beroep op 
specialistische hulp verklaren.
•	 Jeugdigen staan tegenwoordig bloot aan een grote hoeveelheid prikkels. Hierdoor vallen 

jeugdigen met in principe hanteerbare problemen, die vroeger nog konden meekomen, vaker 
buiten de boot.

•	 Hoge verwachtingen van opvoeders leggen meer druk op jeugdigen en leiden tot een hogere 
zorgvraag.

•	 Betrokkenheid van de naaste omgeving bij de opvoeding van jeugdigen is minder vanzelf-
sprekend geworden.

•	 Het aanbod van vroeghulp of lichte vormen van opvoed- en gezinsondersteuning is welis-
waar volop in ontwikkeling, maar nog niet toereikend.
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•	 De stijging van het aantal diagnoses ADHD en daarmee van het medicijngebruik draagt bij 
aan de stijgende vraag naar professionele jeugdzorg.

Zoals aangegeven willen we samen met andere provincies en het Rijk een trendbreuk bewerk-
stelligen die de groei van de vraag naar jeugdzorg vermindert en op langere termijn zelfs terug-
dringt. Met het Afsprakenkader jeugdzorg 2010-2011 (VWS en IPO) is deze beweging in gang 
gezet. 

Ambulante zorgprogramma’s en pleegzorg
Wij kiezen voor een zorgaanbod waarin de nadruk ligt op ambulante zorgprogramma’s en 
pleegzorg in plaats van 24-uurs opvang. Acties zijn: 
•	 Wij richten ons binnen het ambulante aanbod op twee interventielijnen: Positief Opvoeden 

(niveau 1 t/m 6) en multisysteem/probleeminterventie (vooral niveau 4 t/m 6). Op het gebied 
van veiligheidsvraagstukken wordt niveau 1 t/m 3 ingevuld. 

•	 Duurdere varianten worden omgebouwd naar goedkopere ambulante zorgprogramma’s. 
Deze ombouw geldt voor het MKD, Boddaert, Gezinsbegeleiding met verblijf, en Snelhulp 
met verblijf. 

•	 Wij geven provinciale zorgaanbieders toestemming om ambulante hulpverlening tot 23 jaar 
uit te voeren. Voorwaarde is dat dit aanbod voor geheel Drenthe geldt en dat wachtlijsten 
hierdoor niet gaan oplopen.

Een aantal jeugdigen kan niet bij de eigen ouders of opvoeders opgroeien en is langdurig aange-
wezen op jeugdzorg. Opgroeien bij een pleeggezin heeft dan de voorkeur boven opname in een 
residentiële setting. Het pleegzorgaanbod in de vrijwillige jeugdhulpverlening en begeleiding 
van pleegouders is in Drenthe geconcentreerd bij Yorneo en de William Schrikker Pleegzorg. 
Pleeggezinnen willen wij efficiënt benutten. Wij willen scherp kijken of een kind in een pleeg-
gezin nog onder jeugdzorg valt door de huidige criteria onder de loep te nemen en te onder-
zoeken of langdurige pleegzorg (perspectief biedend) bekort kan worden, bijvoorbeeld na 3 jaar 
voor nieuwe pleegouders. Het is in het belang van het kind dat het zoveel mogelijk opgroeit in 
een natuurlijke omgeving, bijvoorbeeld door inschakeling van pleegoudervoogdij met kinder-
bijslag en eventueel aanvullende ambulante hulp. Casemanagement zien wij  als langdurige, laag 
frequente zorg en willen we koppelen aan pleegzorg.

Acties zijn verder:
•	 Om de veiligheid van het kind te verbeteren, screenen provinciale zorgaanbieders aspirant-

pleegouders volgens het landelijke kwaliteitskader. 
•	 In de pleegzorg is, naast ‘bestandspleeggezinnen’, sprake van ‘netwerkpleeggezinnen’. 

Dit zijn pleeggezinnen in het sociale netwerk van de jeugdige. Hiervoor is een landelijk 
‘protocol netwerkpleegzorg’ ontwikkeld dat in alle provincies en stadsregio’s per 1 mei 
2012 is ingevoerd. Wij doen in 2013 onderzoek naar langdurige netwerkpleegzorg en de 
hiervoor verstrekte vergoeding. Uitgangspunt is dat als een kind wordt opgenomen in het 
eigen netwerk, dit voor bepaalde tijd vergoed kan worden, maar op een gegeven moment 
afgebouwd/stopgezet kan worden, bijvoorbeeld met ingang van de transitiedatum. Belangrijk 
is dat er sprake is van een hulpvraag. Wij vragen Yorneo een quickscan te doen (welk percen-
tage is netwerkpleegzorg, welke percentage is een bestandsgezin, om hoeveel kinderen gaat 
het, etc.) Vervolgens willen wij vanuit dat perspectief kijken naar pleegzorgvergoedingen en 
scherper beleid formuleren. Daarbij wordt gekeken naar nuttige systeemprikkels. 

•	 De provincie ziet toe op de naleving van het landelijk protocol. Om de positie van pleeg-
ouders te versterken is een nieuw wetsvoorstel in voorbereiding waarin een verhoging van de 
pleegzorgvergoeding is opgenomen. 
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•	 Wij missen een aanbod voor clienten die ouder zijn dan 15 jaar en niet passen binnen de 
reguliere 24-uurs zorg. Wij willen onderzoeken of Yorneo een pleegzorgaanbod kan ontwik-
kelen voor kinderen die op kamers kunnen wonen en welke organisaties daar nog meer een 
rol in kunnen spelen.

Crisisopvang
Jeugdigen in spoedeisende situaties (crisisplaatsingen) moeten binnen 24 uur geholpen worden. 
Daarvoor is het belangrijk dat voldoende ambulante en residentiële crisiscapaciteit beschikbaar 
is. Met de provinciale zorgaanbieder maken wij hierover afspraken.

Landelijk werkende instellingen
Wij willen op inhoudelijke gronden zoveel mogelijk hulp in de eigen regio laten uitvoeren. 
Dit geldt ook voor gespecialiseerde hulp. De preferred supplier van specialistische hulp in de 
provincie is Yorneo. Waar Yorneo niet of onvoldoende (efficiënt) in staat is de juiste zorg te 
bieden, wordt Yorneo opgedragen bij andere (landelijk werkende) instellingen zorg in te kopen, 
waarbij deze ingekochte hulp overigens voldoet aan de eisen die door de provincie ook aan 
Yorneo gesteld zijn. Teneinde deze situatie mogelijk te maken wordt aan Yorneo en vijf lande-
lijk werkende instellingen opgedragen hiervoor procedures te ontwikkelen, die eind 2012 klaar 
moeten zijn. 

Het gaat hierbij om:
•	 William Schrikker Pleegzorg
•	 Avenier/Horizon
•	 Hoenderloogroep/Pluryn
•	 Leger des Heils Noord
•	 Stichting Gereformeerd Jeugdwerk

Voor LWI’s die deze procedure hebben afgesproken wordt in 2013 hetzelfde volume gegaran-
deerd.
Overeenkomstig de afspraken in het convenant wordt voor de bestaande clienten van de 
LWI’s op het overgangsmoment 1.1.2013 en verder de continuiteit van de zorg door de betref-
fende LWI gegarandeerd, behoudens de afgesproken eisen van kwaliteit en voor zover er geen 
overschrijding plaatsvindt van de vastgestelde financiele volumes. 
In 2013 worden de procedures getest en geëvalueerd. Het volume LWI als geheel wordt dan 
gegarandeerd, waarbij elke afzonderlijke instelling 70% gegarandeerd krijgt (ook als er niet 
voor 70% geplaatst wordt). Die instellingen waarbij minder dan 70% geplaatst wordt, kunnen 
het verschil tussen de werkelijke kosten (het aantal plaatsingen) en de verstrekte subsidie 
gebruiken als frictiekosten. Op basis van de instroom in 2013 kan een prognose worden gegeven 
over de instroom en het gebruik van de LWI’s. Vanaf 2014 bestaat er voor de LWI’s niet langere 
een subsidierelatie met de provincie, maar een inkooprelatie met Yorneo. 
Voor 2013 willen wij een budgetgarantie van 1,4 miljoen (= budget Drenthe LWI’s) geven 
over alle dan door de provincie te erkennen landelijk werkende instellingen. In 2013 wordt 
de procesgang naar de LWI’s ontwikkeld en getest. In 2014 is het volume niet meer vast, maar 
afhankelijk van de binnen het vastgestelde proces gevormde vraag. 

JeugdzorgPlus trajecten
In 2012 heeft het ministerie van VWS, in samenwerking met het IPO en Jeugdzorg Nederland 
een pilotkader JeugdzorgPlus ontwikkeld dat voorziet in de ontwikkeling van integrale 
zorg trajecten. JeugdzorgPlus moet binnen vier jaar onderdeel zijn van de jeugdzorg, met een 
aanbod gericht op korte verblijfsduur in de gesloten opvang, binnen een intensief programma. 
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Dit past bij ons voornemen om samen met gemeenten te blijven investeren in het voorkomen 
van gesloten plaatsingen.

Uitgangspunt is dat zo snel mogelijk na opname in de JeugdzorgPlusinstelling een perspectief 
wordt ontwikkeld voor de jeugdigen en dat samen met (toekomstige) partners het zorgtraject 
wordt uitgezet. Zorgtrajecten zijn een belangrijk middel om jongeren verantwoord terug te 
leiden naar de samenleving. 
Het Poortje moet het voortouw nemen en een projectbeschrijving (business case) opstellen. 
VWS is verantwoordelijk voor de beoordeling van het plan, de 3 noordelijke provincies (en 
verzekeraars) voor aansluitende of parallelle zorg die door bijvoorbeeld instellingen voor 
jeugd- en opvoedhulp wordt verleend. Daarom is afstemming van groot belang, vooral ook met 
gemeenten. VWS keurt uiteindelijk het plan goed in overleg met de provincies. Toetsingspunten:
•	 zorgcontinuïteit
•	 resultaten onderscheiden naar perspectief
•	 gelijkwaardige betrokkenheid onderwijs
•	 zorgbreedte en samenwerking
•	 verantwoordelijkheden (BJZD als opdrachtgever en betrokken partij, instelling als 

aanspreekbare hoofduitvoerder)
•	 aansluiting bij gemeenten
•	 sluitende financiering.

Verantwoordelijkheden
Tussen instellingen moet duidelijkheid bestaan over de verantwoordelijkheid voor het verblijf, 
veiligheid, welbevinden en de ontwikkeling van jeugdigen. Wij zijn verantwoordelijk voor:
•	 verblijf en behandeling in een open residentiële voorziening en ambulante hulp (gericht op 

terug naar huis);
•	 verblijf en behandeling in een open residentiële voorziening, kamertraining en ambulante 

hulp (gericht op zelfstandigheid);
•	 Pleegzorg/gezinshuis (langdurige zorg en ondersteuning).

Aansluiting bij gemeenten
Voor provincie en gemeenten vraagt de zorg voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen 
om blijvende aandacht. Wij pleiten daarom voor een ketenbenadering met 1 financiering en 
1 regie. Vooraf moet een concreet, samenhangend en doelgericht plan van aanpak worden 
gemaakt, gericht op een stabiele situatie voor de jeugdige. Het devies is: 1 kind, 1 gezin, 1 plan,   
1 aanspreekpunt. Drentse gemeenten zijn samen met ons voorstander van verdere methodiek-
ontwikkeling van Doen Wat Werkt.

Sluitende financiering
Wij vinden dat een langer verblijf in de open fase betaald moet worden uit besparingen door een 
kortere verblijfsduur in de gesloten fase. 

Intersectorale jeugdzorg
Belemmeringen in de uitstroom hebben zowel gevolgen voor jeugdigen zelf als voor de beschik-
bare capaciteit van de provinciale jeugdzorg. Wanneer doorstroming onvoldoende plaatsvindt, 
is minder aanbod beschikbaar voor andere jeugdigen. Wij gaan daarom de afspraken verfijnen 
die wij in de afgelopen beleidsperiode met BJZD en Yorneo hebben gemaakt. 
Wij blijven samen met gemeenten inzetten op betere samenwerking tussen de provinciale jeugd-
zorg, jeugd-GGZ en Jeugd-LVB. De winst van overdacht van deze zorg naar gemeenten is dat 
bij complexe problematiek meteen de juiste integrale zorg kan worden geleverd. 



19

Gemeenten krijgen namelijk de verantwoordelijkheid om deze sectoren op elkaar aan te laten 
sluiten. Gemeenten en provincie werken vanaf 2012 samen met het Zorgkantoor Zwolle (finan-
cier van LVB en GGZ) aan afstemming van dit zorgaanbod. 
Wij willen het bespreken van casuïstiek stimuleren om de ketensamenwerking binnen het inter-
sectoraal casemanagement te verbeteren. De uitkomsten vormen de basis voor het verbeteren 
van de cliëntroute volgens de visie van de Pilot.

Cliënttrajecten
Wij vinden het belangrijk dat ook binnen de huidige wet gezocht wordt naar mogelijkheden om 
zorg snel en flexibel in te zetten. Een trajectmatige benadering draagt daar aan bij. We zullen 
op een andere manier naar systemen gaan kijken en bepalen wie vanuit de inhoud het meest 
betrokken is bij het cliëntsysteem. Wij vragen de provinciale zorgaanbieders om samen met 
ketenpartners werk te maken van trajecthulpverlening. Doel is om vanuit een gezamenlijke visie 
tot afstemming van activiteiten te komen. Uitgangspunten zijn:
•	 jeugdigen en hun ouders krijgen de noodzakelijke ondersteuning in principe thuis, of anders 

dichtbij huis;
•	 één aanbieder van jeugd- en opvoedhulp is verantwoordelijk voor de levering (en coördi-

natie) van de zorg aan jeugdigen (en hun ouders) in de desbetreffende regio;
•	 goede formulering van producten, gefinancierd door gemeenten;
•	 uitwerken model-cliëntroute CJG partners.

Trajectfinanciering 
Zoals aangegeven in ons vorige uitvoeringsprogramma hebben wij onderzocht hoe  traject-
financiering binnen ons budget vorm kan krijgen. We hebben daarvoor gebruik gemaakt van 
ontwikkelde kennis in landelijke initiatieven. Als grote voordeel zien wij dat de zorg aan de 
cliënt uiteindelijk efficiënter en effectiever kan worden.
We zien het als een uitdaging om hieraan binnen de Pilot verder uitvoering te geven. De regio 
Zuidwest-Drenthe heeft hiervoor al belangstelling getoond. Uitgangspunt moet zijn dat traject-
financiering en het model hoofdaannemer/onderaannemer aansluiten bij de systematiek van 
inkoop door gemeenten.

Financiering
Provinciaal gefinancierde zorgaanbieders dienen rekening te houden met een korting die 
gemeenten krijgen bij de transitie jeugdzorg naar gemeenten. Gemeenten krijgen 10% korting 
op het brede budget (inclusief lokaal beleid en Zorgverzekeraarswet). Het bedrag is nog niet 
bekend omdat nog niet duidelijk is hoe het macrobudget over gemeenten wordt verdeeld. 
Daarnaast zal er sprake zijn van een extra korting op bovengenoemd budget als gevolg van
het nieuwe regeerakkoord. Wij vragen provinciaal gefinancierde zorgaanbieders ook rekening te 
houden met een korting van 2,65% op de doeluitkering structureel.

1.6 Prestatie-indicatoren

De prestatie-indicatoren zijn in de eerste plaats bedoeld om resultaten van jeugdzorg-
organisaties transparanter te maken, systematisch in kaart te brengen en te verantwoorden. Met 
behulp van deze gegevens kunnen we de kwaliteitsontwikkeling in de zorg beter sturen. Ook 
moeten de resultaatgegevens laten zien hoe de sector in het algemeen functioneert. 

De toepassing is nog volop in ontwikkeling waardoor onderlinge vergelijking niet goed 
mogelijk is. Zo is nog niet duidelijk hoe de uitkomsten van de prestatie-indicatoren 
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doel realisatie, wijze beëindiging en tevredenheid zich tot elkaar verhouden. Wat betekent het 
bijvoorbeeld als de doelen niet gehaald zijn, maar de cliënt wel tevreden is, of omgekeerd?

De prestatie-indicatoren jeugdzorg gelden voor alle provinciaal gefinancierde zorg met een 
indicatie of maatregel. Gekozen is voor resultaat- of uitkomstindicatoren, omdat deze een 
antwoord kunnen geven op de vraag of de hulp zin heeft gehad. 
De prestatie-indicatoren zijn verbonden aan de missie en de vier kerndoelen die de jeugdzorg 
nastreeft:
1. zijn de hulpvragen van de cliënt beantwoord?
2. is de autonomie van de cliënt versterkt?
3. is de veiligheid van de jeugdige hersteld?
4. vormt de jeugdige geen bedreiging meer voor de veiligheid van de samenleving?

Om de afspraken binnen de Pilot over ‘Meetbaar Beter’ waar te maken (effectieve en doelmatige 
zorg) blijven wij sturen op prestatie-indicatoren op  cliëntniveau. 

Provinciale staten hebben aangegeven dat zij via het Uitvoeringsprogramma jeugdzorg geïnfor-
meerd willen worden over de voortgang van de prestatie-indicatoren. Hierna geven wij de stand 
van zaken aan per 1 juli 2012 voor BJZD en Yorneo. 
We hebben samen met een paar andere provincies aan het NJI gevraagd om de prestatie-
indicatoren van de jeugdzorg te verbinden met de prestatieindicatoren die voor de CJG’s 
worden ontwikkeld. Zo kan er ketenbreed gemeten worden. In Drenthe wil de gemeente 
Meppel hier een actieve rol bij spelen.

1. Hulpvragen van de cliënten zijn beantwoord (kerndoel)
- Mate van doelrealisatie.
- Mate van cliënttevredenheid over de resultaten van de hulp.
- Mate van reguliere beëindiging van de hulp.
- Mate waarin de ernst van de problematiek is verminderd.

Stand van zaken Yorneo per 1 juli 2012.
•	 Doelrealisatie is een van de prestatie-indicatoren waarover leidinggevenden van  Yorneo 

maandelijks gegevens leveren en ontvangen. Er is een maandelijks overzicht van de respons 
op doelrealisatie en resultaten. In 86% van de in 2012 afgesloten behandelingen zijn de 
doelen gerealiseerd (prestatieafspraak: 80%).

•	 De tevredenheid over de kwaliteit van de hulpverlening van Yorneo is door cliënten met 
gemiddeld een 8 gewaardeerd (conform prestatieafspraak).

•	 De meeste programma’s van Yorneo krijgen van de cliënt een gemiddeld rapportcijfer van 8 
of hoger (conform prestatieafspraak).

•	 Het gemiddelde cijfer in de periode t/m mei 2012 is 8,3.
•	 Bij 80% van de cliënten is de hulp volgens plan afgesloten (conform prestatieafspraak).
•	 In de periode t/m mei 2012 is er in 74% van de afgesloten behandelingen sprake geweest van 

reguliere beëindiging (prestatieafspraak 80%).

Stand van zaken BJZD per 1 juli 2012.
•	 De situatie ten opzichte van 1 juli 2011 is ongewijzigd. Voor de levering moet uitgebreide 

(digitale) gegevensuitwisseling tussen BJZD en Yorneo en vele andere zorgaanbieders 
(leveranciers van provinciale jeugdzorg, zorg in het kader van de zorgverzekeringswet en de 
AWBZ) worden opgezet. Hiervoor ontbreken de middelen en het is bovendien de vraag in 
hoeverre een dergelijke opzet aansluit bij de beoogde transitie naar de gemeenten.
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•	 De invoer van de exitvragenlijsten bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering is uitgesteld.
•	 BJZD wordt in het kader van de pilot jeugd gevraagd om waar mogelijk een ‘verwijsmodel’ 

toe te passen. Voor deze groep clienten stopt de bemoeienis van BJZD op het moment van 
verwijzen. BJZD legt daarom reden beëindiging hulp niet vast.

2. De autonomie van cliënten is versterkt (kerndoel)
- Mate waarin de ernst van de problematiek is verminderd.

Stand van zaken Yorneo per 1 juli 2012.
•	 In het eerste half jaar van 2012 is een respons van 63% behaald. (Prestatieafspraak: 

mede werkers van Yorneo die verantwoordelijk zijn voor het afnemen van vragenlijsten 
behalen een respons van tenminste 80% bij aanvang en een respons van 70% bij aanvang en 
afsluiting op alle vragenlijsten die opgenomen zijn in de richtlijn per programma).

Stand van zaken BJZD per 1 juli 2012.
•	 De landelijke indicator is geherformuleerd naar ‘Vermindering ernst problematiek’. In de 

praktijk blijkt de inzet van STEP in de praktijk een zeer beperkte toegevoegde waarde te 
hebben, het instrument wordt daardoor niet of nauwelijks toegepast door de professionals 
van BJZD.

•	 BJZD heeft inmiddels voor al haar clienten een Burger Service Nummer vastgelegd.

3. De jeugdige ontvangt effectieve en doelmatige zorg (kerndoel)
- De mate waarin de instroom bij Yorneo is teruggebracht.
- De mate waarin wachttijden en doorlooptijden in de geïndiceerde jeugdzorg zijn terug-

gebracht.
- De mate waarin de zorgprogramma’s bewezen effectief zijn.
- De mate waarin de capaciteit van het zorgaanbod in samenhang met de vraag wordt benut.
- De mate waarin de doorlooptijd van het BJZ is teruggebracht.
- De mate waarin de doorlooptijd van het onderzoek naar vermoedens van kinder-

mishandeling van BJZ is teruggebracht.

Stand van zaken Yorneo per 1 juli 2012.
•	 Er is sprake van een zichtbare verschuiving naar meer instroom in ambulante programma’s en 

minder in verblijf (conform prestatieafspraak).
•	 De bezetting en productie laten zien dat er meer instroom is in de ‘lichte’ ambulante modules 

en minder instroom in de verblijfsmodules (conform prestatieafspraak).
•	 Er is geen wachttijd langer dan 9 weken (conform prestatieafspraak). Intern wordt gestuurd 

op een wachttijd korter dan 6 weken.
•	 In de periode t/m mei 2012 hebben 90 cliënten langer gewacht dan 6 weken; de helft hiervan 

stond op de wachtlijst van het omgangscentrum (prestatieafspraak: gemiddeld wachten 
minder dan 5 jeugdigen langer dan 6 weken op hulp).

•	 Productie (PxQ) van tenminste 95% (conform prestatieafspraak)
•	 De gerealiseerde bezetting PxQ in het eerste half jaar van 2012 was 94%.

4. De veiligheid van de jeugdige is hersteld
- De mate waarin het gedwongen kader van de ondertoezichtstelling of de voogdij niet 

langer nodig is.
- De mate waarin jeugdreclassering niet langer mogelijk is.
- Een jeugdreclasseringsmaatregel is geslaagd als de maatregel niet tussentijds moet worden 

opgeheven en BJZD geen terugmelding doet aan het Openbaar Ministerie.
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- Doelstelling voor 2011 was een slagingspercentrage van 90%. In 2011 is 100% geslaagd 
volgens de landelijke definitie (bron Landelijk Rapportageformat 2009).

Stand van zaken BJZ per 1 juli 2012.
•	 In 2011 is 75% van de onder toezichtstellingen geslaagd. In 2010 was dit 68%.
•	 In 2011 is 9% van de voogdijmaatregelen geslaagd. Het streven was 10%.

1.7 Kwaliteits- en cliëntenbeleid

Kwaliteit

Verbetering van efficiency, effectiviteit en kwaliteit
Hoewel wij de afgelopen jaren al een efficiencywinst van meer dan 17% hebben gerealiseerd 
(meer jeugdigen geholpen tegen dezelfde middelen), blijven wij ons inzetten om de efficiency 
verder te verbeteren. Kansen liggen vooral in de ontwikkeling van zorgtrajecten en logistieke 
verbeteringen. Wij bezien in overleg met gemeenten of de kwaliteitsverbeteringen passen in de 
transitie.

Monitoring
Voor een goede planning ondersteunen wij kwantitatief onderzoek en data-analyse van (grote) 
bestaande bronnen. De Drentse jeugdmonitor biedt basisgegevens. Acties zijn:
•	 In het kader van de Pilot willen wij samen met gemeenten, Yorneo en de GGD een Drentse 

jeugdzorgmonitor Meetbaar Beter ontwikkelen. Hierdoor kunnen we gegevens uitwisselen 
over de vraag naar jeugdzorg, effectief aanbod en de daaraan verbonden kosten. De monitor 
helpt gemeenten bij het voeren van effectiever beleid, gericht op het versterken van de 
leef milieus van jeugdigen. 

•	 De ontwikkeling van de monitor Meetbaar Beter maakt het wenselijk dat de Drentse jeugd-
monitor, die daarbij aansluit, door PIONN wordt beheerd. Dit komt de afstemming en 
herkenbaarheid ten goede. Wij willen beheer en uitvoering van de Drentse jeugdmonitor 
borgen binnen de Drentse monitor Meetbaar Beter. Dit geldt ook voor de doorontwikkeling 
van de inhoud van de jeugdmonitor. 

Ons uitgangspunt is dat de gegevens openbaar zijn en door iedereen via een online databank 
kunnen worden geraadpleegd. Vanaf 2013 vindt voortdurend monitoring plaats op verschillende 
jeugddomeinen. Deze gegevens zijn altijd, gemakkelijk en up to date per gemeente beschikbaar.

Resultaat gericht meten (RGM) en praktijkonderzoek
Effectiviteit en doelmatigheid van de zorg wordt in de gehele keten gemeten (Meetbaar Beter!). 
Via resultaatgericht meten en praktijkonderzoek weten gemeenten en provincie welke zorg 
het beste past bij bepaalde doelgroepen. De effectmeting van zorgprogramma’s willen we nog 
beter onder de aandacht brengen van BJZD, CJG’s, onderwijs en ouders en jeugdigen (zie ook: 
Monitoring). 

Drenthe heeft een groot aandeel in het verder ontwikkelen van effectieve zorgprogramma’s 
en het verrichten van praktijkonderzoek. De databank effectieve jeugdinterventies, die wij als 
 criterium hanteerden voor interventies, wordt op dit moment geëvalueerd. De criteria die wij 
willen gaan hanteren zijn ‘aantoonbaar effectief’’ voor de lichtere interventies en ‘bewezen 
effectief’ (RGM) voor de zwaardere interventies. Voor de hogere niveaus van Positief Opvoeden 
(vanaf niveau 6/7) blijft practise based en evidence based werken de norm. 
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Backoffice CJG
Jeugdzorgaanbieders hebben veel expertise en een groot netwerk opgebouwd rond opvoed- en 
opgroeisituaties van jeugdigen tot 18 jaar. Deze expertise loopt uiteen van (lichte) ambulante 
hulp, pleegzorg, daghulp tot (zware) residentiële hulp. Jeugdzorgaanbieders zijn ook op de 
hoogte van de AWBZ gefinancierde zorg waardoor zij eenvoudig kunnen schakelen tussen 
meerdere vormen van zorg. Met het oog op de doelstellingen van de Drentse pilot vinden we 
het belangrijk dat de backoffice-functie van het CJG op ketenniveau ontwikkeld wordt. Daarbij 
gaat het om:
•	 De ontwikkeling van embedded (geïntegreerde) psychiatrie door realisatie van effectieve 

samenwerking met de GGZ.
•	 Het verspreiden van programma’s als Positief Opvoeden (PBS, Vroeg Erbij, Positive Action, 

etc.) in de keten van secundaire opvoedmilieu’s. Zie ook de ontwikkeling van het Ouder- en 
Kindcentrum in hoofdstuk 2.

•	 Samenhangende hulpprogramma’s met ketenpartners uit de JGZ, het lokale welzijn en GGZ. 
Hierdoor kunnen onderlinge verwijzingen soepel en drempelloos plaatsvinden en is er sprake 
van gezamenlijk eigendom van programma’s.

•	 Het verdiepen van het aanbod Positief Opvoeden Drenthe (PBS, Vroeg Erbij, Positive 
Action, e.d.) waardoor ook consultatie en ondersteuning en lichte interventies deel uitmaken 
van het programma.

•	 Het ontwikkelen van diagnostische modules die inzetbaar zijn in gezinssituaties, onderwijs 
en kinderopvang en die ook in bepaalde situaties zelfstandig binnen de dagbehandeling 
kunnen worden uitgevoerd. 

C4Youth
De academische werkplaats C4Youth is een samenwerkingsverband van alle relevante partijen 
in de jeugdzorg. Doel is de zorg voor jeugdigen met gedragsmatige en emotionele problemen te 
verbeteren door bruggen te slaan tussen praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid. De geplande 
duur van het project is vier jaar. Om inzicht te verkrijgen in de totale keten van zorg en 
 resultaten op lange termijn is onderzoek nodig naar zorgroutes en zorgpatronen van cliënten. 
Dat vraagt om samenwerking van alle ketenpartners. Met betrokken partijen willen wij de 
gewenste ontwikkeling en eventuele verbreding van het kennisnetwerk verkennen. Ook willen 
wij weten welke rol het kennisnetwerk kan spelen in de transitie van de jeugdzorg. 

Flexibel zorgaanbod
Wij willen op inhoudelijke gronden zoveel mogelijk hulp in de eigen regio laten uitvoeren, 
waarbij Yorneo de eerst aangewezen zorgaanbieder is. Als de provinciale zorgaanbieder 
 specifieke zorg niet of onvoldoende (doelmatig) kan leveren, bieden wij de mogelijkheid om de 
zorg uit te besteden aan één of meer onderaannemers. 
De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor een zorgaanbod, zoals voorgeschreven in de 
Wet op de jeugdzorg. Dat betekent dat de hoofdaannemer erop moet toezien dat de kwaliteit 
geborgd is. Zie ook onze verordening jeugdzorg.

Particulier zorgaanbod
Het protocol ‘Voorwaarden inzet particuliere zorgaanbieders in de jeugdzorg als onderaan-
nemer’ is vastgesteld door het IPO in overleg met Jeugdzorg Nederland en de Inspectie 
Jeugdzorg. Uitgangspunt is dat voor plaatsing bij particuliere zorgaanbieders gebruik wordt 
gemaakt van een onderaannemerconstructie. Dit houdt kort gezegd in dat een kind via een 
reguliere jeugdzorgaanbieder wordt doorgeplaatst bij een particuliere zorgaanbieder. Het stuk 
beschrijft hoe de inzet van particuliere zorgaanbieders door aanbieders van jeugdzorg op basis 
van artikel 18 van de Wet op de Jeugdzorg volgens IPO geregeld dient te worden. Er wordt in 
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het protocol beschreven welke kwaliteitsafspraken er gemaakt dienen te worden in het geval 
een particuliere zorgaanbieder wordt ingezet voor het leveren van zorg, zodat de kwaliteitseisen 
van de Wet op de Jeugdzorg ook gelden bij de particuliere zorgaanbieders. Wij verwachten dat 
jeugdzorginstellingen handelen conform het bovengenoemde protocol.

Bij een PGB op grond van de AWBZ is het de verantwoordelijkheid van de ouders om toe te 
zien op de kwaliteit van de geleverde zorg. Een zorgaanbieder die AWBZ-zorg levert, valt onder 
het regime van de Kwaliteitswet zorginstellingen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet 
dan toe op de kwaliteit van de zorg. Als de jeugdige onder toezicht staat van BJZD, draagt ook 
de gezinsvoogdijwerker verantwoordelijkheid voor het zorgtraject. Als deze van mening is dat 
de met het PGB ingekochte zorg niet bijdraagt aan de oplossing van problemen, is het zijn taak 
er bij de ouders op aan te dringen een andere vorm van zorg te zoeken. 

Nieuw zorgaanbod
Yorneo is voor ons de eerst aangewezen zorgaanbieder. Als specifiek zorgaanbod in onze 
provincie ontbreekt, koopt Yorneo als hoofdaannemer de benodigde zorg in. Het zorgaanbod 
waarover wij de beschikking hebben is toereikend en flexibel. Desondanks krijgen wij regel-
matig vragen van aanbieders of wij behoefte hebben aan nieuw zorgaanbod. Bij de beantwoor-
ding van deze vragen, verwijzen wij naar zorgaanbieder Yorneo en naar de criteria die wij hierna 
noemen. 
Wij financieren alleen nieuw zorgaanbod dat voldoet aan de eisen van de Wet op de jeugd-
zorg. Het nieuwe aanbod moet passen binnen de provinciale doelstellingen en een duidelijke 
meerwaarde hebben ten opzichte van het bestaande aanbod. BJZD moet een positief advies 
geven over de vraag naar het zorgaanbod. Verder moet het aanbod zoveel mogelijk uitgevoerd 
worden in het gezin en sociale omgeving. Bij ketenzorg gaan we ervan uit dat de betrokken 
instelling of gemeente meefinanciert. Het aanbod moet zich tenslotte richten op regionaal 
niveau of op het werkgebied van meerdere zorginstellingen.

Naast het voldoen aan bovengenoemde criteria, moeten nieuwe zorgaanbieders:
•	 zich voegen in stepped care arrangementen (zoals Triple P/POD);
•	 zich voegen naar 1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt;
•	 werken met erkende middelen (keurmerk);

- HKZ-certificaat
•	 voldoen aan de door de Inspectie Jeugdzorg en de Arbeidsinspectie gestelde eisen (Landelijk 

Protocol Nieuwe Zorgaanbieders);
•	 werken met gecertificeerde professionals die in het bezit zijn van een recente verklaring 

omtrent het gedrag (VOG);
•	 met prestatie-indicatoren resultaatcijfers leveren

- publicatie wachtlijstgegevens via website
- jaarlijks effectrapportages van alle programma’s die aantoonbaar worden uitgevoerd en 

leiden tot verbeteracties.

Buitenlands zorgaanbod
Wij willen verantwoorde zorg in het buitenland mogelijk maken als die, naast de wettelijke 
kwaliteitseisen, aan de volgende eisen voldoet:
•	 Begeleiding van jeugdigen in het buitenland wordt uitgevoerd door gecertificeerde 

hulp verleners.
•	 De zorgaanbieder werkt volgens een hulpverleningsplan dat, voorafgaand aan plaatsing in het 

buitenland, in samenspraak met de cliënt is opgesteld.
•	 De zorgaanbieder zorgt samen met de cliënt voor een geschikte invulling van vrije tijd.
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•	 De zorgaanbieder biedt de cliënt mogelijkheden voor het volgen van onderwijs.
•	 De cliënt moet gebruik kunnen maken van de vertrouwenspersoon en het klachtrecht in 

Nederland.
•	 De zorgaanbieder biedt nazorg in Nederland.
•	 De zorgaanbieder is verplicht aan de Inspectie Jeugdzorg door te geven welke organisatie in 

het land van plaatsing, op grond van de daar geldende wet- en regelgeving, toezicht houdt op 
de kwaliteit van de geleverde zorg.

•	 Het buitenlands zorgaanbod is beperkt tot de landen van de Europese Economische Ruimte.

Yorneo voert het zorgaanbod in Frankrijk niet zelf uit, maar via onderaannemerschap 
(Clé de Voute). Het gehele programma (in Nederland en Frankrijk) biedt Gezinsbegeleiding 
met Verblijf in Frankrijk. Dit programma is erkend en voldoet aan alle criteria voor buiten-
lands zorgaanbod. De hulpverleners zijn in Franse dienst. Zij zijn gecertificeerd (volgens de 
Nederlandse wet), maar staan onder toezicht van de Franse inspectie. De combinatie van provin-
ciale eisen voor onderaannemerschap en buitenlands zorgaanbod borgt de kwaliteit van de zorg.

Veiligheid
De commissie Samson heeft onderzoek gedaan seksueel misbruik in de jeugdzorg. Wij zien erop 
toe dat provinciale jeugdzorgaanbieders de aanbevelingen uit het onderzoek van de commissie 
Samson in hun beleid meenemen, voor zover dat nog niet is gebeurd.

Cliëntenbeleid
Vanuit het belang van de jeugdige willen wij ook tijdens de overdracht van de jeugdzorg ons 
huidige cliënten- en kwaliteitsbeleid voortzetten. Wij stimuleren gemeenten om de betrokken-
heid van cliënten bij het jeugdzorgbeleid te bevorderen.
Ouders en jeugdigen die gebruik maken van zorg willen graag betrokken worden bij de 
overdracht. Het is daarom belangrijk dat zij aan dit proces kunnen deelnemen, bijvoorbeeld via 
jongeren- en ouderraden. De transitieperiode willen we gebruiken  om de dialoog op gang te 
brengen tussen gemeenten en gebruikers en tussen jeugdigen, ouders en professionals. Vanuit 
de Pilot zullen we in samenspraak met gemeenten en instellingen hiervoor een podium bieden. 
Op deze manier kunnen jeugdigen en ouders naar voren brengen wat zij belangrijk vinden en 
daarover in gesprek gaan met beleidsmakers en bestuurders. 

Cliëntenraad en klachtencommissie
BJZD en jeugdzorgaanbieders hebben een cliëntenraad en een onafhankelijke klachten-
commissie waar cliënten met klachten terecht kunnen.

Cliëntvertrouwenspersonen
Wij subsidiëren Zorgbelang Drenthe voor uitvoering van de functie cliëntvertrouwenspersoon. 
Cliënten van BJZD en Drentse jeugdzorginstellingen kunnen gebruik maken van onder steuning 
door deze cliëntvertrouwenspersonen. Cliënten van de William Schrikker Groep kunnen 
gebruik maken van ondersteuning door een cliëntvertrouwenspersoon van het Advies- en 
klachtenbureau Jeugdhulpverlening.
Het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ) zorgt ervoor dat provinciale knelpunten 
doorklinken op landelijk niveau.

Stichting Pleegwijzer
Samen met de provincie Groningen financieren wij de Stichting Pleegwijzer die pleegouders en 
pleegkinderen in Drenthe en Groningen ondersteunt en hun belangen behartigt. Twee keer per 
jaar vindt er een vierhoeksoverleg plaats met Pleegwijzer, BJZD, Yorneo en de provincie.
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Inspectie Jeugdzorg
De Inspectie Jeugdzorg ziet toe op de kwaliteit van de jeugdzorg, zodat jeugdigen die onder-
steuning en hulp nodig hebben, veilig en gezond kunnen opgroeien. Ook tijdens de transitiefase 
zal de inspectie nadrukkelijk aandacht schenken aan veiligheid en kwaliteit. 
In haar meerjarenvisie 2012-2015 legt de inspectie de nadruk op effectiever en selectiever 
toezicht en op risicosturing. In haar rapporten doet de inspectie aanbevelingen aan de instel-
lingen. De uitvoering hiervan zullen wij monitoren.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
Wij vragen BJZD en provinciale zorgaanbieders om nieuwe werknemers een recente ‘verklaring 
omtrent gedrag’ (VOG) af te laten geven.

HKZ-certificering
Wij vragen van de door de ons gefinancierde jeugdzorginstellingen een HKZ-certificering. 
Hiermee geven instellingen aan dat zij de zaken intern goed op orde hebben, dat de cliënt 
centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het 
aanbod.

1.8 Jeugdzorg en Onderwijskansen

Aanpak
We willen in Drenthe zoveel mogelijk aan de voorkant sturen, zo vroeg mogelijk signaleren 
en vervolgens adequaat handelen. Alleen waar nodig wordt specialistische ondersteuning erbij 
gehaald. Het doel is dat Drentse kinderen veilig en gezond opgroeien, goed onderwijs volgen en 
een passende plek op de arbeidsmarkt vinden. 

Het is onze rol om ketensamenwerking tussen gemeenten, onderwijs en zorgaanbod te stimu-
leren, zodat kennis vanuit de jeugdzorg zo vroeg mogelijk kan worden ingezet. Ondersteuning 
in een vroeg stadium van ouders, jeugdigen en professionals (zoals uit het onderwijs) voorkomt 
in veel gevallen dat jeugdigen later gebruik moeten maken van gespecialiseerde zorg. 
In Drenthe kennen we verschillende projecten op het snijvlak van jeugdzorg en onderwijs die 
passen binnen de thema’s uit het onderwijskansenplan en Passend Onderwijs. Zo zorgt de 
samenwerkingsovereenkomst Positief Opvoeden Drenthe voor inzet van expertise van Yorneo 
in het onderwijs. PBS is een middel dat past in een groter geheel van samenwerking tussen 
onderwijs en jeugdzorg die gemeenten en wij de afgelopen jaren hebben gestimuleerd. Korte 
lijnen, lichte interventies, trainingen, etc. gekoppeld aan afspraken binnen de zorgstructuur 
horen er ook bij. Die werkwijze wordt nu door alle ketenpartners van de CJG’s gebruikt en in 
het onderwijs geïntroduceerd. Yorneo is nu ook met pilots in het VO gestart.

We willen voorkomen dat overlap ontstaat tussen projecten in gemeenten. Bestuurlijke samen-
werking is daarom van wezenlijk belang, bijvoorbeeld rond voor- en vroegschoolse educatie, 
Passend Onderwijs en transitie jeugdzorg. 

Speerpunten
Binnen jeugdzorg en Onderwijskansen zijn de speerpunten: innovatief jeugdbeleid, effectieve 
jeugdzorg en sterk onderwijs.
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Innovatief jeugdbeleid
Extra ondersteuning is noodzakelijk voor afstemming en verbinding tussen het onderwijs en 
CJG’s die met een sluitende keten werken. Het verbinden van de zorgnetwerken in het onder-
wijs met CJG professionals, die breed inzetbaar zijn, vraagt extra ondersteuning vanuit het 
CJG. De indeling van de samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs overschrijdt 
provinciegrenzen. Gemeenten lopen hier tegenaan en zijn veel tijd kwijt aan overleg.  
Wij hebben Yorneo gevraagd minimaal drie programma’s dicht bij jeugdigen en hun netwerk 
aan te bieden. Het gaat om Vroeg Erbij, PBS met een daarop aansluitend programma in het 
voortgezet onderwijs en Positive Action. Op termijn moet ook de coach van Positive Action 
een rol spelen in de CJG-ontwikkeling.

Effectieve jeugdzorg
POD wordt succesvol uitgevoerd via professionele leergemeenschappen (PLG) die per 
gemeente en in het primair onderwijs zijn gevormd. Neveneffect is dat werkers van verschil-
lende instellingen elkaar beter leren kennen, waardoor samenwerking wordt gestimuleerd. 
PLG’s zijn cruciaal voor het slagen van de Pilot. Gemeenten willen deze graag verder ontwik-
kelen.
Kennisdeling moet een blijvende plaats krijgen in de zorgketen. Om een goede verbetercyclus 
te krijgen zal er een vervolgaanbod moeten komen voor CJG/POD-professionals. Wij hebben 
Yorneo gevraagd hiervoor budget vrij te maken. 

Sterk onderwijs
Sterk onderwijs bestaat uit de bouwstenen: voor- en vroegschoolse educatie, kwaliteitsakkoord 
basisonderwijs, plusvoorzieningen en de Drentse onderwijsmonitor. Kwaliteitsverbetering in 
het onderwijs vraagt om het duurzaam borgen van positieve resultaten.
Dit geldt uiteraard voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs en beroeps-
onderwijs.

Kwaliteitsakkoord basisonderwijs
Wij hebben de afgelopen jaren (2010-2012), samen met de schoolbesturen, Drentse gemeenten 
en het Rijk, sterk ingezet op de aanpak van zwakke, zeer zwakke en risicoscholen. Ook hebben 
wij een aanzet gemaakt met basisscholen die naar excellentie willen groeien.
Het kwaliteitsakkoord is afgerond en onze inzet op dit onderdeel is dan ook gestopt. 

Drentse onderwijsmonitor
Een digitale infrastructuur die kennis toegankelijk maakt voor alle betrokken partijen  en die 
een signaleringsfunctie heeft, willen wij samen met gemeenten stimuleren en ondersteunen. Met 
behulp van dit signaleringsinstrument kunnen gemeenten en schoolbesturen samen de kwaliteit 
van het Drentse basisonderwijs versterken. 

Onderwijskansen en arbeidsmarkt
Voor de vitaliteit van Drenthe worden goed opgeleide werknemers steeds belangrijker. Door 
de ontgroening en vergrijzing wordt een tekort aan arbeidskrachten verwacht. Daardoor kan er 
onevenwichtigheid ontstaan tussen het aanbod van werknemers en de vraag van werkgevers.
Het accent van het onderwijskansen plan zal dan ook verschuiven naar het voortgezet- en 
beroepsonderwijs, gezien het belang van geschoold personeel dat past bij de vraag van het 
(regionale) bedrijfsleven. Daarbij richten we ons vooral op de regio’s Zuidoost en Zuidwest 
Drenthe (Hoogeveen). 
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Plusvoorzieningen
Plusvoorzieningen zijn bedoeld voor overbelaste jongeren (12-23 jaar) in het voortgezet onder-
wijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het betreft veelal hardnekkige thuiszitters voor wie 
beschikbaarheid van zorg essentieel is. De problematiek kan complex zijn waardoor er behoefte 
bestaat aan maatwerk. De taak ligt vooral bij de samenwerkingsverbanden van het Voortgezet 
Onderwijs. Een samenhangende aanpak van onderwijs, zorg, leerwerktrajecten, arbeid en 
andere vormen van gerichte ondersteuning is noodzakelijk.
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2 Transitie

2.1 Stand van zaken 2012

De Pilot projectorganisatie is op 1 maart 2011 gestart met het aanstellen van twee projectleiders: 
een bestuurlijk projectleider en een inhoudelijk projectleider. Als eerste is een inhoudelijke 
visie opgesteld met als basis het VNG document ‘Opvoeden Versterken’. De visie is uitgebreid 
besproken met uitvoerende organisaties, WMO raden en andere partijen. Uiteindelijk is de 
visie onder de titel ‘Als jeugd en toekomst tellen’ aangeboden aan de gemeenteraden en provin-
ciale staten (september 2012). Ook is een Drentse transformatieagenda 2012-2014 opgesteld, 
‘De volgende stap’. Deze agenda is gebaseerd op de landelijke transitieagenda en wordt 
door lopend geactualiseerd. Gekoppeld aan deze transformatieagenda zijn een spoorboekje en 
een impact(risico)analyse opgesteld. Deze stukken zijn te vinden via www.drentsepilotjeugd.
nl. Ook deze stukken worden steeds geactualiseerd en aangevuld. Het spoorboekje vermeldt de 
taken en producten die in de Pilot aan de orde komen en welke route deze volgen in de besluit-
vorming. 

Werken in 3 regio’s
Na de vaststelling van de visie en het transformatieplan is het zwaartepunt van de werkzaam-
heden in de Pilot verschoven naar de regio’s Noord-Midden, Zuid-Oost en Zuid-West. In deze 
regio’s is gewerkt aan twee opdrachten uit het transformatieplan ‘De volgende stap’.
1. Zorgstructuur: definieer – met de lokale (zorg)structuur als basis – de natuurlijke leerroutes 

van ouders en jeugdigen en aansluitend het werkgebied van de gebiedsteams.
2. Toegangstaken: geef aan op welke wijze per 1 januari 2013 de toegang tot de zorg (huidige 

toegangstaken BJZD) binnen de lokale zorgstructuur en het gebiedsteam kan worden 
geregeld en geborgd.

 
In de 3 regio’s is hard gewerkt aan deze opdrachten in nauwe afstemming met uitvoerende 
organisaties. Zo zijn er werkconferenties belegd met veldpartijen waaronder ook het onder-
wijs. In klankbordgroepen zijn voorstellen besproken met bestuurders van de organisaties. 
Uit de (concept-) regioplannen komt als rode draad naar voren dat in iedere gemeente één of 
meer gebiedsteams komen. Deze teams (met ieder hun ‘lokale kleur’) bestaan uit generalisten 
die waar nodig snel gespecialiseerde zorg en expertise nabij kunnen halen. De jeugdzorg-
expertise moet worden ingebracht door zorgaanbieders uit verschillende sectoren (Opvoed- en 
Opgroeiproblemen, jGGZ, KJP, LVGj, en JeugdzorgPlus) en zal op regionale of provinciale 
schaal beschikbaar moeten zijn. Dit geldt ook voor expertise over de jeugdbescherming en 
jeugdreclassering en Positief en Veilig Opgroeien.

Besluitvorming
De regioplannen worden eerst besproken met portefeuillehouders en  bestuurders van 
organisaties in de drie regio’s. Begin 2013 worden ze voorgelegd aan het Algemeen Overleg 
Portefeuillehouders van de Pilot en dan ter besluitvorming aan de individuele gemeenten. Wij 
besluiten over de onderdelen die onder onze verantwoordelijkheid vallen (inbreng taken BJZD). 
We stemmen met het Rijk af of de besluitvorming past binnen de landelijke kaders. 

Toegangstaken BJZD in de Centra voor Jeugd en Gezin/gebiedsteams
Gestart is met werkbijeenkomsten in de drie regio’s waar BJZD met praktijkvoorbeelden een 
inkijk gaf in haar werkzaamheden. Daarna zijn bijeenkomsten gehouden met individuele CJG’s. 
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Duidelijk is dat de specifieke toegangstaken van BJZD goed passen in de CJG’s, maar dat meer 
tijd nodig is om de taken daadwerkelijk te integreren. Daarvoor zijn uitwisseling van kennis 
en kennisnemen van elkaars cultuur (waaronder eenheid van taal) erg belangrijk. Een cliënt-
route naar zorg leidt ertoe dat de wettelijke taken van BJZD in de transitiefase zijn geborgd. 
Complicerende factor is dat er na de transitie sprake is van nieuwe wet- en regelgeving die 
uitgaat van  een andere werkwijze. We kunnen daar nog niet volledig op vooruitlopen. Binnen 
de Pilot is een opdracht opgesteld. Inbedding functies BJZD in het nieuwe stelsel zorg voor 
jeugd waarin toekomst scenario’s worden verkend voor de BJZ taken passend bij de wens 
van gemeenten en passend binnen nieuwe wet- en regelgeving (Jeugdwet). De uitkomsten van 
deze verkenning zijn uitgangspunt voor verder overleg en besluitvorming tussen provincie, 
gemeenten en BJZD. 

Drentse reactie op het ontwerp van de nieuwe Jeugdwet
De nieuwe Jeugdwet bepaalt dat gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn  voor 
alle vormen van jeugdzorg. Deze wet vervangt de huidige Wet op de jeugdzorg en andere 
onderdelen van de jeugdzorg die nu nog onder de Zorgverzekeringswet (Jeugd-GGZ) en de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Jeugd-LVB) vallen. Ook de jeugdbescherming en 
jeugdreclassering maken onderdeel uit van de nieuwe Jeugdwet. Het kabinet wil deze wet 
voorleggen aan de Raad van State, waarna het wetsvoorstel in 2013 aan de Tweede Kamer wordt 
aangeboden.
Afgesproken is dat provincie en gemeenten hun reacties op de wet kenbaar maken via VNG en 
IPO. Ook is een gezamenlijke Drentse reactie opgesteld vanuit de Pilot. Het belang van goede 
wetgeving is groot, omdat gemeenten de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bestuurlijk, 
inhoudelijk en financieel waar moeten kunnen maken.

Hoofdpunten van de Drentse reactie 
De tekst van het wetsontwerp en de memorie van toelichting leren ons dat gemeenten weliswaar 
verantwoordelijk worden voor de zorg en ondersteuning van jeugdigen en hun gezinnen, maar 
dat ze niet volledig de daarbij behorende zeggenschap en beleidsruimte krijgen. De zeggenschap 
over zorg voor veel jeugdigen (jeugdbescherming, jeugdreclassering en de geestelijke gezond-
heidszorg voor jeugdigen) ligt voornamelijk bij derden: kinderrechter en huisarts. 

Volgens het wetsontwerp bepaalt de instelling die de kinderbeschermingsmaatregel uitvoert 
welke hulp nodig is en bepaalt de huisarts of iemand wordt doorverwezen naar de jGGZ. 
Gemeenten moeten vervolgens voorzien in een aanbod en financiering. Het wordt zo voor 
gemeenten lastig zelf beleid te voeren en de cliëntstromen vorm te geven volgens de visie ‘Als 
jeugd en toekomst tellen’. Doel is te komen tot één toegang tot zorg en één aanspreekpunt voor 
het gezin. Het is dan niet logisch verschil te maken tussen hulp in een vrijwillig en gedwongen 
kader en tussen GGZ-zorg en andere vormen van jeugdzorg. Eén toegang tot jeugdzorg leidt 
tot een integrale afweging, zodat duidelijk wordt wat aan jeugd- en opvoedhulp kan worden 
verleend, voordat intensievere zorg aan de orde is. Dit vraagt om een open oog voor het hele 
kindsysteem. Huisartsen en GGZ kijken vaak alleen naar de hulpvraag of behandelvraag. Het 
is belangrijk dat huisartsen gaan adviseren volgens het beleidsprincipe één gezin, één plan, één 
aanspreekpunt.

De gehele reactie is te vinden op de website www.drentsepilotjeugd.nl
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2.2 Acties 2013

Overdracht toegangstaken Bureau Jeugdzorg Drenthe aan CJG’s 
Uitvoering geven aan de opdracht die is vastgesteld in de Drentse Pilot jeugd. Na verkenning 
van de scenario’s zullen de portfeuillehouders in Drentse Pilot jeugd een besluit nemen over de 
toekomst van de taken BJZD. De eerste uitkomsten worden in de 1e helft van 2013 verwacht. 

Nieuwe organisatievorm Drentse Pilot per 2013 
De werkgroep Transformatie6 heeft geconcludeerd dat de projectfase aan het eind van 2012 
moet worden aangepast. De nadruk lag in fase 1 op het zetten van een stip aan de horizon, het 
verkrijgen van draagvlak voor de visie en het werken in 3 regio’s. Dat is goed gelukt. De nadruk 
in fase 2 (2013-2014) ligt op uitwerking van de visie in de drie regio’s. 

In de nieuwe fase gaan we aan de slag met een aantal kwartiermakers die vooral werken vanuit 
de regio’s. Gemeenten stellen per regio zo’n kwartiermaker aan. Een daarvan is eindverant-
woordelijk voor het oppakken en uitwerken van boven regionale thema’s, zoals wijze van 
inkoop, positionering jeugdbescherming en jeugdreclassering en  gespecialiseerd zorgaanbod. 
Deze nieuwe organisatiestructuur wordt in het najaar binnen de Pilot besproken. Onze inzet 
zal in deze tweede fase bescheiden zijn. 

De nieuwe organisatieopzet komt tegemoet aan een aanbeveling van de Algemene Rekenkamer 
(versterken regie in de CJG’s). Ook in Drenthe is door organisaties in de diverse regionale 
klankbord- en stuurgroepen aangegeven dat meer regie gewenst is. De landelijke werkgroep 
overgangsmaatregelen komt met eenzelfde aanbeveling (impact analyse). 

Verder inventariseren risico’s
VNG, Rijk en IPO werken hard aan het in beeld brengen van de verschillende risico’s. 
Deze willen we vertalen naar de Drentse situatie. We brengen daarnaast specifiek Drentse 
risico’s in beeld. Zo is er zorg over het landelijk verdeelmodel dat in 2014 bekend wordt. Het 
huidige verdeelmodel dat VWS voor provincies hanteert (verdeling per gewogen jeugdige) zal 
waarschijnlijk worden gecombineerd met een verdeelmodel gebaseerd op de vraag naar zorg. 
Een dergelijk model is voor Drenthe ongunstig, omdat wij door preventief beleid de vraag in de 
afgelopen jaren sterk hebben teruggedrongen. 
Verder vinden we  het belangrijk dat de huidige subsidierelaties zorgvuldig worden afgebouwd. 

Uitwisseling ‘best practices’ met IPO, Rijk, VNG, en andere regio’s
In 2012 is de nodige aandacht besteed aan de uitwisseling van goede voorbeelden. Zo hebben 
andere provincies, Rijk en VNG interesse getoond in de Drentse werkwijze. Het ging vooral 
om: Het omzetten van de indicatie naar professionele verwijzing, werken met gebiedsteams 
waarin toegangstaken BJZD zijn ondergebracht en jeugdzorg zonder indicatie (met name het 
inzetten van programma’s in het onderwijs als ‘Vroeg erbij’ en PBS). Ook was er veel interesse 
voor Positief Opgroeien, werken met professionele leergemeenschappen en Signs Of Safety. 
Vanuit de Pilot zijn op congressen en bijeenkomsten presentaties gegeven. Tenslotte zijn twee 
films gerealiseerd: Over de werkwijze van Signs of Safety en over de Drentse visie. 

6 De werkgroep Transformatie bestaat uit de projectleiders van de Pilot en een afvaardiging van gemeente ambtenaren uit de regio’s en van 

de provincie. De werkgroep doet voorstellen over boven provinciale thema’s. 
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Wij hebben in andere regio’s vooral gekeken naar projecten op het gebied van: werken met 
nieuwe media (jeugdzorg 3.0, jeugdzorg cloud e.d.), werken met gezinsmanagement ( combinatie 
van jeugdbescherming en casemanagement in een vrijwillig kader) en multi focale zorg (samen-
hangend aanbod van jeugdzorg, jeugd GGZ en jeugd LVB). 

Veel overleg heeft plaatsgevonden met IPO, Rijk en VNG om te bezien of werkwijze en aanpak 
van onze Pilot stroken met landelijke ontwikkelingen; en omgekeerd om met de Drentse 
werkwijze het landelijk beleid te inspireren.
Ons voornemen is om deze uitwisseling ook in 2013 een vervolg te geven. 

Inkoop en sturing
Binnen de Pilot is een nota inkoop en sturing opgesteld die in 2013 en 2014  wordt uitgewerkt:
•	 Uitwerking modellen inkoop/subsidie.
•	 Intersectorale afstemming en ontschotting budgetten. 
•	 In samenhang opstellen Programma’s van eisen/beschikkingen. 

Cliënt en kwaliteit
•	 In 2013 komt in de regio’s uitgebreid aandacht voor cliëntenbeleid en de zorg voor  kwaliteit 

(werken met prestatie-indicatoren, meten van effecten van de zorg). In 2013 willen we een 
nieuwe Van Signaal tot Actie conferentie beleggen waarin onder meer aandacht is voor 
kwaliteits zorg in de brede keten.

•	 Binnen de Pilot is continu aandacht voor kennisuitwisseling. Zo zijn er kennisdagen waarop 
de verschillende zorgaanbieders (ook aanbieders vanuit de jGGZ, KJP, LVGj en de LWI’s) 
informatie delen. Ook vindt kennisuitwisseling plaats tussen ambtenaren over inkoop en 
sturing. In de Pilot is een werkgroep ingesteld die nieuwe wetgeving volgt, beoordeelt en 
voorstellen doet voor toepassing. De opbrengsten van de Ontwikkelconferentie (Drentse 
parels) in september 2012 willen we gebruiken om jeugdzorgbeleid verder vorm te geven. 

•	 Certificering jeugdbescherming en jeugdreclassering.
•	 Borgen kwaliteit werkwijze POD/VOD. 

Rol van de provincie
In de landelijke transitieagenda wordt onderscheid gemaakt tussen transitie en transformatie.

Transitie
De transitie betreft de veranderingen in de structuur voor de jeugdzorg. Daarbij gaat het 
zowel om wijzigingen van de bestuurlijke structuur, met name de overdracht van taken en 
verantwoordelijkheden naar gemeenten (decentralisatie) als wijzigingen met betrekking tot de 
organisatie structuur voor de uitvoering van de jeugdzorg. 
De bestuurlijke structuurwijzigingen omvatten met name:
•	 overhevelen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van provincies, Rijk en 

zorg verzekeraars naar gemeenten voor wat betreft financiering van en sturing op de jeugd-
zorgsector;

•	 opnieuw inregelen van de bestuurlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
gemeenten;

•	 overheveling van de financieringsrelaties en verplichtingen van provincies, zorgverzekeraars 
en Rijk naar gemeenten;

•	 vormgeving van samenwerking tussen gemeenten en andere bestuurlijke partijen.
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Transformatie
De transformatie betreft de zorginhoudelijke vernieuwing en innovatie en is binnen de door het 
Rijk en wetgever bepaalde randvoorwaarden de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Rol provincie
De provincie Drenthe heeft vooral een rol bij de transitie (overgang van huidige naar nieuwe 
stelsel) maar niet direct bij de transformatie en de inrichting (inclusief wetgevingskader en 
financiële arrangementen) van het nieuwe stelsel. Binnen de Drentse Pilot Jeugd heeft de 
provincie wel meegedacht bij de visievorming (‘Als jeugd en toekomst tellen’) maar de verdere 
uitvoering ligt vooral bij gemeenten. 
Dit heeft concreet tot gevolg dat de aansturing van de projectleiders van de Drentse Pilot per 
2013 aan gemeenten wordt overgedragen. De provincie stekt zich verder terughoudend op. 
We dragen kennis over en bieden ondersteuning daar waar gemeenten erom vragen

In de transitieagenda wordt weliswaar gesproken over overheveling van verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden van provincies naar gemeenten voor wat betreft financiering van en sturing op 
de jeugdzorg. Maar juridisch gezien is er geen sprake van overheveling van verantwoordelijk-
heden maar van beëindiging van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de huidige 
financiers en het door het Rijk/wetgever beleggen van de verantwoordelijkheden, taken en 
bevoegdheden bij de gemeenten.
Immers de Wet op de Jeugdzorg wordt ingetrokken en er komt een geheel nieuwe wet voor in 
de plaats. Of anders gezegd:
•	 Provinciale- en Rijkstaken op het gebied van Jeugdzorg en AWBZ- en Zorgverzekeringswet-

taken op het gebied van Jeugd-LVB en Jeugd-GGZ worden per 1 januari 2015 beëindigd 
en er worden door de huidige financiers geen taken, financiële verplichtingen en dergelijke 
overgedragen naar gemeenten. 

•	 Gemeenten zijn vervolgens vanaf die datum binnen de in de nieuwe wet vastgestelde kaders 
verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de jeugdzorg en kunnen zelf bepalen met 
welke instellingen zij in zee willen gaan en hoe zij inhoud willen geven aan de jeugdzorg.

2.3 Financiën

Wij stellen in 2013 uit autonome middelen € 250.000,- beschikbaar voor de Pilot. Omdat we bij 
de start van de Pilot een bedrag van € 350.000,- hadden toegezegd, moet er aanvullend nog een 
bedrag van € 100.000,-  vanuit de doeluitkering gedekt worden. Binnen de financiële mogelijk-
heden (zie hoofdstuk 3 Financieel kader) stellen wij middelen beschikbaar aan Yorneo en BJZD 
om zich voor te bereiden op de transitie. Voorwaarde hierbij is dat zij daarover goede afspraken 
maken met gemeenten. 

In 2013 worden (net zoals in 2012) middelen toegevoegd aan het provinciefonds om de 
invoerings kosten van de decentralisatie jeugdzorg te kunnen financieren. Voor 2012 ging het 
om een bedrag van € 100.000,- per provincie. Voor 2013 is het bedrag nog niet vastgesteld. 
De bedragen vormen een decentralisatie-uitkering die we deels gebruiken om onze extra 
personeels inzet voor de transitie te betalen.
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3 Financieel kader

3.1 Algemeen

Financieel kader
Tijdens de beleidsperiode 2009-2012 zijn we erin geslaagd de jeugdzorgfinanciën in evenwicht 
te brengen, zodat een goed financieel fundament is ontstaan. De komende jaren zetten we deze 
lijn voort, waarbij we rekening houden met financieel zwaardere tijden. 
De doeluitkering jeugdzorg kan onder druk komen te staan door toekomstige bezuinigingen 
(de 5% efficiencykorting is bijvoorbeeld wel uitgesteld, maar nog niet van de baan). Vanaf 
1 januari 2015, het moment van de overdracht naar de gemeenten, wordt op het landelijk 
jeugdzorgbudget een efficiencykorting van € 80 miljoen toegepast en het nieuwe kabinet heeft 
daar nog een extra korting van 5% aan toegevoegd. Terwijl er juist voor de overdracht van de 
jeugdzorg extra middelen nodig zijn. Als de overdracht per 1 januari 2015 niet gehaald wordt, 
moet de efficiencykorting door provincies opgebracht worden. Het aandeel van onze provincie 
is dan ongeveer € 4 miljoen plus de 5% aanvullende korting van ± € 2 miljoen.

Provinciale middelen jeugdzorg
In de afgelopen jaren hebben wij autonome middelen ingezet om gemeenten te ondersteunen 
en wachtlijsten te bestrijden. Het ging om incidentele prioriteitsgelden vanuit het college-
programma 2007-2011 en om zogenaamde flexmiddelen binnen het huidige programma 4. 
Anders dan andere provincies hebben wij uit de autonome middelen geen jeugdzorgaanbod 
gefinancierd, maar alleen preventieprogramma’s, gericht op het voorkomen van instroom in de 
jeugdzorg. Deze zijn: POD, SoS en sociale allianties jeugd. De middelen voor de laatste zijn 
via gemeenten ingezet voor inrichting en versterking van CJG’s en ZAT’s, met aandacht voor 
nauwe aansluiting bij de provinciale jeugdzorg.
Vanaf 2011 is een nieuw collegeprogramma van kracht en zijn bezuinigingen doorgevoerd 
binnen het nieuwe sociale domein. Hierdoor is alleen nog geld beschikbaar voor kerntaken. 
Oorzaken van deze bezuinigingen zijn onder meer de taak- en rollendiscussie binnen provincies 
en bezuinigingen van het Rijk. De komende jaren zijn daarom nauwelijks autonome gelden 
beschikbaar. Voor 2013 is nog € 250.000,- beschikbaar voor de Pilot, maar nieuwe bezuinigingen 
kunnen dit doorkruisen.

3.2 Doeluitkering Jeugd 2013

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg
In 2011 heeft een actualisatie plaatsgevonden van het verdeelmodel jeugdzorg door het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (SCP). Het verdeelmodel geeft een beeld van de vraag naar jeugd-
zorg in de verschillende jeugdzorgregio’s. In IPO-verband is deze actualisatie besproken en in 
februari 2011 is hierover een besluit genomen. De herverdeling van de doeluitkering Jeugdzorg 
die aan het geactualiseerde verdeelmodel is gekoppeld, leidt ertoe dat wij totaal € 1.074.000,- 
erbij krijgen (€ 537.000,- in 2012 en € 537.000,- in 2013). Toch blijft Drenthe na Zeeland, de 
provincie met de laagste doeluitkering (2,8% aandeel). 

Aangekondigde budgettaire korting VWS
Met het Rijk was afgesproken dat in 2013 en 2014 geen verdere kortingen zouden worden 
doorgevoerd op het budget van de provinciale jeugdzorg. Pas bij de transitie zou er sprake 
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zijn van een korting van 10% op het brede jeugdzorgbudget. Zo konden we ons als provincies 
goed voorbereiden op de transitie. In juli 2012 kregen we onverwacht de aankondiging van een 
korting van 2,65% op het VWS deel van de doeluitkering, zonder dat de prestatieafspraken 
worden aangepast. Voor Drenthe betekent dat ruim € 900.000. We zullen deze korting ook 
moeten opleggen aan de zorgaanbieders in de provincie. VWS heeft geen nadere toelichting 
gegeven op deze korting en gaat er onterecht van uit dat we onze ambities handhaven als de 
korting wordt doorgevoerd. We hebben net als andere provincies bezwaar  aangetekend en 
in afwachting van de afhandeling van het bezwaarschrift en bespreking van de VWS brede 
 begroting in de Tweede Kamer, de korting nog niet verwerkt in dit uitvoerings programma. 
Inmiddels is bekend geworden dat het ministerie van V&J in 2013 niet gaat korten, maar wel 
van plan is om in 2014 een korting van 1,4% toe te passen. Ook is er nog steeds sprake van een 
efficiency korting bij V&J van 5% per 2014.

Tarieven problematiek
De doeluitkering voor justitiële taken (jeugdbescherming en jeugdreclassering) wordt bepaald 
door het werkelijk aantal uitgevoerde maatregelen.
Op 8 december 2011 is door de staatssecretaris van V&J en IPO/groot stedelijke regio’s een 
akkoord gesloten over de tarieven in de jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de periode 
2011-2013. Voor 2011 is een tariefsverhoging afgesproken van € 7,5 miljoen. Dit bedrag is 
over de provincies en stadsregio’s verdeeld naar omvang van de justitiële bijdrage aan bureaus 
jeugdzorg en landelijk werkende instellingen. Aan onze provincie is een bedrag van € 122.023 
toegekend. 
Voor het jaar 2012 is op dezelfde manier een bedrag van € 17,5 miljoen verdeeld. Hierop is een 
bedrag van € 2,75 miljoen in mindering gebracht voor aanpassing van het percentage ziekte-
verzuim dat ten grondslag ligt aan de opbouw van het normtarief. Daarnaast is € 2,5 miljoen 
in mindering gebracht als gevolg van de bij het tariefakkoord afgesproken eigen dekking door 
provincies en stadsregio’s. Aan Drenthe is voor 2012 een bedrag van € 217.100,- toegekend. 
Voor de definitieve tariefvaststelling zijn prestatieafspraken gemaakt met de staatssecretaris, 
zoals terugdringen van het ziekteverzuim en de caseload en de verkorting doorlooptijd OTS. 
Als de gezamenlijke Bureaus Jeugdzorg deze afspraken niet (kunnen) nakomen, dreigt V&J 
alsnog een efficiencykorting op te leggen.

Decentralisatie landelijk werkende instellingen (LWI’s)
Met ingang van 2013 vindt volledige decentralisatie van de financiering van de zes LWI’s plaats. 
Dit levert extra financieel risico op voor de provincies. Voor een zorgvuldige overgang is een 
convenant afgesloten. In het overgangsjaar 2012 hebben de provincies de huidige financiering 
overgenomen. Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld die gebaseerd zijn op de vraag over 
de afgelopen jaren. Vanaf 2013 wordt het budget verdeeld volgens de dan geldende verdeel-
sleutel en krijgen we ruim € 120.000,- minder van het Rijk. Deze middelen maken dan deel 
uit van de provinciale doeluitkering. In 2012 gold nog een gedwongen winkelnering voor de 
provincies, maar vanaf 2013 kunnen we zelf bepalen hoe we het budget inzetten. Wij hebben 
ervoor gekozen om vanaf 2013 de LWI’s als onderaannemer geleidelijk onder te brengen bij 
Yorneo als hoofdaannemer. Op die manier zorgen we ervoor dat:
•	 lijnen korter worden en de financiering niet langer wordt versnipperd;
•	 zorgaanbieders worden geprikkeld en gemotiveerd om samen te werken;
•	 zorgaanbieders nog beter in staat zijn cliënttrajecten op elkaar af te stemmen.
We hebben Yorneo opdracht gegeven dit in goed overleg met de LWI’s uit te werken, zodat 
hiermee in 2013 een begin kan worden gemaakt. 
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Pleegzorgvergoeding
De pleegzorgvergoeding van het Rijk zou vanaf 2011 verhoogd worden. Dit was opgenomen in 
het wetsvoorstel Verbetering positie pleegouders. In april 2012 heeft de staatssecretaris aange-
geven dat het verhogen van de pleegzorgvergoeding (via beëindigen van het recht op kinder-
bijslag bij uithuisplaatsing) niet haalbaar is. Volgens de staatssecretaris vraagt het realiseren van 
een goede gegevensuitwisseling tussen Bureaus Jeugdzorg en de Sociale Verzekeringsbank om 
grote investeringen voor een korte periode (tot het nieuwe stelsel in werking treedt). Daarmee 
is deze optie niet toekomstbestendig. Om de verhoging van de pleegzorgvergoeding toch te 
kunnen realiseren, zijn alternatieven overwogen. Het plan bestaat nu om de inning van de 
ouderbijdrage zodanig te verbeteren dat uit de meeropbrengst de verhoging van de pleegzorg-
vergoeding kan worden betaald. Dit plan wordt in overleg met IPO en Jeugdzorg Nederland de 
komende periode uitgewerkt. 
Er is geen termijn genoemd voor invoering van het wetsvoorstel. Daarom hebben we de 
 verhoging van de pleegzorgvergoeding vooralsnog niet opgenomen in dit uitvoerings-
programma.

Structurele doorwerking OVA 2012
Met het Rijk is afgesproken dat de OVA structureel wordt toegekend. Via het IPO heeft het 
Rijk aangekondigd voor 2012 een percentage van 2,95% toe te passen over de looncomponent 
(80% van de doeluitkering). Het effectieve percentage is daarmee 2,36%. Deze OVA wordt 
bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma (begin 2013) in de tarieven en de beschikking 
voor 2013 verwerkt.

Onvoorzien zorgaanbod
Voor een deel van de jeugdigen met een indicatie kan het nodig zijn dat opvang buiten de 
provincie van herkomst plaatsvindt. Wij hebben een regeling voor de uitwisseling van cliënten 
met andere regio’s waarbij de provincie beslist over buitenregionale plaatsingen.
Wij handhaven voorlopig de bestaande 10%-regeling voor provincies die hiermee werken 
(in ieder geval Groningen en Fryslân) en brengen deze provincies vooralsnog geen kosten in 
rekening. Wij monitoren hoeveel cliënten uit andere provincies in Drenthe worden geplaatst en 
omgekeerd. Tot nu toe nemen wij meer jeugdigen uit andere provincies op dan omgekeerd.
Het komt gemiddeld één keer per jaar voor dat iemand met spoed opvang nodig heeft buiten de 
provincie, omdat het benodigde zorgaanbod in Drenthe ontbreekt. Ook zijn er soms gerech-
telijke uitspraken, waardoor opvang buiten onze gefinancierde zorginstellingen moet plaats-
vinden. Meestal zijn dit schrijnende gevallen, waarbij de rechter het persoonlijke en maatschap-
pelijke belang zwaarder laat wegen dan het financieringsprobleem. We zijn dan verplicht deze 
kosten te vergoeden. Wij willen € 0,3 miljoen voor onvoorzien zorgaanbod reserveren om zorg 
in te kopen die onze vaste aanbieders niet kunnen leveren. Ook kunnen we hiermee knelpunten 
die tijdens het uitvoeringsjaar optreden bij het zorgaanbod oplossen.
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 Verwachte beschikbare middelen 2013 (zonder 2,65% korting VWS)

Bedrag in €

VWS:

Uitkering VWS voor BJZD en zorgaanbod (beschikt 7/2/2012) 31.887.000

Decentralisatie landelijk werkende instellingen (LWI’s) 1.327.000

Structurele doorwerking OVA 2012 784.000

Effect herverdeling middelen 2013 537.000

OVA 2013 (nog niet bekend) PM

34.535.000

Justitie:

Uitkering justitiële taken BJZD 5.698.000

Structurele doorwerking OVA 2012 134.000

OVA 2013 (nog niet bekend) PM

5.832.000

Totaal 40.367.000

 Verwachte uitgaven 2013

Bedrag in €

Justitietaken BJZD 5.817.000

Toegangstaken VWS 6.498.000

Bijdrage Drentse Pilot Jeugd 100.000

Kindertelefoon 2013 155.000

Zorgaanbod  27.197.000

Onvoorzien zorgaanbod 300.000

Totaal 40.067.000

Toevoeging aan Reserve Jeugdzorg* 300.000

* We hebben in 2012 nog een reserve jeugdzorg beschikbaar van ongeveer € 0,5 miljoen. Deze reserve willen we in 2013 laten oplopen tot circa € 0,8 

miljoen om de risico’s van eventuele voorfinanciering en transitie af te dekken.
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3.3 Financiële verantwoording

In bijlage 2a vindt u een gedetailleerde uitwerking van de subsidies van BJZD en gesubsidieerde 
zorginstellingen. De cijfers van 2011, als verantwoording hierin opgenomen, zijn conform de 
SISA-cijfers in de bijlage van de provinciale jaarrekening 2011. Voor 2013 zijn op dit moment 
alleen de totalen van de geplande uitgaven voor BJZD en het zorgaanbod ingevuld. De onder-
handelingen met de instellingen zijn nog gaande. Ook loopt nog het bezwaarschrift dat we 
naar VWS hebben gestuurd over de aangekondigde korting van 2,65%. Dit maakt de geplande 
besteding 2013 nog onzeker. We hadden gehoopt bij de definitieve versie van het uitvoerings-
programma duidelijkheid over de korting te hebben, maar dat is niet het geval. Zodoende 
konden we dit nog niet verwerken in dit uitvoeringsprogramma.

Opmerkingen tabel
t - 2 De normbedragen die in de lijst staan zijn overgenomen uit de beschikking dd 25-1-2011. De genoemde hoeveelheden zijn conform 

de opgave ISA, dwz de aantallen uit 2010. Hierdoor is er geen relatie te leggen met het subsidiebedrag. Het totaalbedrag komt 
overeen met de SISA opgave 2011.

t - 1 Tarief is normprijs provincies aan BJZ 6-4-2012. Bedragen exclusief OVA 2012 (moet nog beschikt worden door rijk). Aantallen zijn 
obv 12-maands gemiddelde, maar exclusief aanvraag HHC 2012.

t Bedragen inclusief aangekondigde doorwerking OVA 2012, maar exclusief OVA 2013 begroting 2013 is gebaseerd op offertes 
 instellingen, onderhandelingen zijn nog niet afgerond. Korting 2,65% nog niet meegenomen.
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Financiële tabel artikel 32 bijlage 2a
I.  De stichting, die een bureau jeugdzorg in  
    stand houdt

Conform SISA 2011 Conform beschikking 2012 Begroting 2013
subsidieverlening t -/- 2 subsidieverlening t -/- 1 begrote subsidie t 

prijs per 
eenheid

hoeveelheid 
(2010)

subsidie-
bedrag

prijs per 
eenheid

hoeveel-
heid

subsidie-
bedrag

prijs per 
eenheid

hoeveel-
heid

subsidie-
bedrag

(v)OTS < 1 jaar 7757 178 1.248.740 8257 132 1.089.924 8452 160  1.352.320 
OTS overig 6557 314 2.611.044 6980 359 2.505.820 7145 360  2.572.200 
voorlopige voogdij (2012: jan t/m juni) 5432 1 11.126 5782 2 5.782  
voogdij (2012: jan t/m juni) 3872 90 352.974 4121 89 183.385  
Voogdij (voorlopig + overig) (2012: juli t/m dec) (dit = 
nieuw tarief)

4721 91 214.806 4832 101  488.032 

jeugdreclassering 5165 226 1.195.726 5701 223 1.271.323 5836 230  1.342.280 
GBM begeleiding (nieuw vanaf 2012) 5612 1 5.612 5744 1  5.744 
centrale overhead 289 730 238.280 307 806 247.442 314 851  267.214 
financiële taken en KR pleegzorg (t/m 2012) 11.342 11.295 0
samenloop civiel/straf (2012: jan/juni) 753 13 16.980 903 20 9.030  
samenloop civiel/straf (2012: juli/december)  
(dit = nieuw tarief)

1754 20 17.540 1795 20  35.900 

GBM advies ( nieuw vanaf 2012) 0 1576 2 3.152 1613 2  3.226 
ITB harde kern 1281 58 82.530 1393 59 82.187 1426 55  78.430 
ITB Criem 1718 30 24.598 1868 14 26.152 1912 30  57.360 
STP 1718 0 1.757 1868 1 1.868 1912 12  22.944 
ITB-Criem met GBM begeleiding 1426 0  - 
Scholingskosten Voogdij 13.070
Scholingskosten dubbele maatregel 2.300
projectleiding voogdij 2012 39.200
JeugdzorgPlus 21.455
Verbeteren registratie BJZ 5.122
Tariefverhoging jeugdbescherming
Tariefverhoging jeugdreclassering
Casusoverleg 13.149 13.666 13989  13.989 
totaal Justitie taken 5.833.537 5.743.553  6.239.639 
indicatiestelling 1.461.829  1.493.498 
advies- en meldpunt kindermishandeling 1.453.060  1.619.734 
casemanagement/contactpersoon 3.212.395 120.000  3.044.693 
consultatie/deskundigheidsbevordering  voorliggende 
voorzieningen
niet-geindiceerde ambulante zorg  
kindertelefoon 148.050 130.000  155.000 
totaal VWS taken 6.275.334 5.835.000  6.312.925 
totaal taken bureau jeugdzorg 11.828.553 12.552.564 
Bijdrage Drentse Pilot Jeugd  100.000 
experimenten 130.000  630.000 
steunfuncties 65.000  24.954 
totaal overige posten 0 195.000  754.954 
totaal subsidie bureau jeugdzorg 12.108.871 11.903.553 13.307.518

II. Zorgaanbod SISA 2011 Verlening 2012 Begroting 2013
subsidieverlening t -/- 2 subsidieverlening t -/- 1 begrote subsidie t 

dag- en nachthulp  5.944.855 D&N hulp  7.532.847  8.239.527 
pleegzorg  5.464.044 Pleegz  6.916.272  7.153.051 
dagbehandeling  7.970.612 Ambulant  5.310.785  4.882.300 
totaal verblijf 19.379.511 19.759.904 20.274.878 
jeugdhulp  4.495.265  6.007.676  6.908.100 
totaal jeugdhulp  4.495.265  6.007.676  6.908.100 
provinciale clientenorganisatie
clientvertrouwenspersoon voor zorgaanbieders  159.881  162.065  165.890 
experimenten
steunfuncties
huisvesting
totaal overige posten  159.881  162.065  165.890 
totaal subsidies zorgaanbod 24.034.658 25.929.645 27.348.868 
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 Bijlagen
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1 Intersectoraal casemanagement

BJZD voert in de toegangstaken gespecialiseerd casemanagement uit. Wij financieren 
jaarlijks structureel 500 zaken. De bedoeling is dat deze werkzaamheden in het kader van 
de Pilot worden ingebracht in de drie CJG regio’s. De financiering van het gespecialiseerd 
case management is per 2009 afgebouwd vanuit de verwachting dat de diverse CJG netwerken 
geleidelijk een deel van deze taken zouden gaan overnemen. BJZD is immers geen zorgaan-
bieder en heeft als kerntaak jeugdigen toe te leiden naar zorg. 

In het najaar van 2011 bleek dat de vraag naar casemanagement groter was dan geraamd. BJZD 
geeft aan dat het om een groep gaat die niet gemakkelijk zorg vraagt (soms zelfs zorg mijdend 
zijn), maar wel flink in de problemen zit. Zaken zijn niet ernstig genoeg voor de jeugd-
bescherming, maar worden ook niet adequaat opgelost door CJG’s of zorgaanbieders. 

Om te voorkomen dat deze kwetsbare jeugdigen geen adequate zorg krijgen of op een wacht-
lijst terecht komen, hebben wij voor de 1e helft van 2012 een extra bedrag verstrekt uit het 
budget onvoorzien zorgaanbod. Hiermee kunnen 80 extra zaken worden begeleid. Dit budget is 
gereserveerd binnen de doeluitkering. 

Wij stellen bij het verstrekken van extra middelen als voorwaarden.
•	 BJZD maakt een algemene analyse van de groep cliënten van het intersectoraal casemanage-

ment7.
•	 BJZD brengt de groep op cliëntniveau in kaart en gaat per casus beoordelen waarom de 

jeugdige niet binnen de CJG netwerken of door een zorgaanbieder geholpen kan worden.
•	 BJZD stelt daartoe een plan van aanpak op dat onder meer aard en ernst van de problemen 

beschrijft.
•	 BJZD organiseert casuïstiekbesprekingen met minimaal drie partners (BJZ, CJG, Yorneo). 

Door deze besprekingen zal de ketensamenwerking (volgens de visie in de Pilot) in de diverse 
CJG netwerken verder moeten worden verbeterd.

•	 BJZD stelt een medewerker8 vrij om deze casuïstiekbesprekingen te voeren (in afstemming 
met de projectmedewerker transitie Toegangstaken). De casuïstiekbesprekingen beginnen in 
de regio Zuid-West.

•	 BJZD rapporteert haar bevindingen (analyse groep + bespreking casuïstiek) regelmatig aan de 
provincie. De bevindingen zullen daarna in de regionale beleidsgroepen van de Pilot en met 
ketenpartners worden besproken. Uitkomsten worden gebruikt voor het verbeteren van de 
zorgroutes in de CJG netwerken. 

•	 BJZD zorgt dat het aantal zaken intersectoraal casemanagement op peildatum 1 juni 2012 is 
afgenomen. 

•	 BJZD beschrijft haar werkzaamheden op het gebied van casemanagement in termen van een 
module waarbij wordt aangegeven wat de beoogde duur is. 

Wij gaan ervan uit dat de groep van 580 cliënten door deze maatregelen afneemt en grotendeels 
in het CJG netwerk of door een zorgaanbieder geholpen kan worden.  
Naar aanleiding van de tussenrapportages van BJZD wordt in de 2e helft 2012 besloten over de 
voortgang.

7 Deze analyse is inmiddels opgesteld door BJZ.

8 Zie opdracht medewerker.
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Opdracht medewerker casuïstiekbespreking
•	 BJZD stelt een medewerker (of meerdere) vrij die als taak krijgt om de casuïstiek op het 

gebied van het hiervoor beschreven intersectoraal casemanagement te bespreken met keten-
partners van het CJG en zorgaanbieders. 

•	 Gezien de actuele situatie beginnen deze casuïstiekbesprekingen in de regio Zuid-West 
Drenthe met als partners de CJG coördinatoren en Yorneo. Inmiddels is in de regio 
Zuid-West al een eenduidige cliëntroute gemaakt en kan er binnenkort worden gewerkt met 
1 toegang CJG-BJZ volgens het principe 1 gezin, 1 plan, a aanspreekpunt

•	 In de loop van 2012 zullen deze casuïstiekbesprekingen op vraag van gemeenten ook in 
andere regio’s plaatsvinden. 

•	 De casuïstiekbesprekingen worden gecoördineerd door de projectleider Transitie 
Toegangstaken BJZ. Deze zorgt voor tijdige terugkoppeling van de bevindingen aan BJZD 
(regioteams), provincie, gemeenten, CJG ketenpartners en zorgaanbieders. De bevindingen 
en aanbevelingen zijn vertrekpunt voor het verbeteren van de cliëntroutes in de CJG 
netwerken (passende binnen de visie van de Pilot). 

•	 De vrijgestelde medewerker casuïstiek en de projectleider transitie toegangstaken kunnen 
snel reageren op verzoeken tot besprekingen vanuit de CJG’s. Waar nodig betrekken zij 
hierbij andere medewerkers van BJZ. 

•	 De medewerker voert de taken uit in opdracht van de directie van BJZ. 
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2 Cliëntroute bij inbreng toegangstaken BJZD in de CJG’s (Gebiedsteams)

Huidige toegangstaken BJZD:
•	 Aanmelding
•	 Toeleiding

- Indicatiestelling (professionele verwijzing) 
- Gespecialiseerd casemanagement

•	 Voorlichting/service/deskundigheidsbevordering 
•	 Kindertelefoon (via provincie Groningen) 

Kerntaken BJZD in de Toegang
BJZD richt zich vooral op jeugdigen (en hun ouders) met complexe problematiek waarbij veelal 
sprake is van gebrek aan veiligheid en motivatie voor zorg. Hoofdtaak van BJZD is beoordelen 
of gespecialiseerde zorg nodig is en eventueel toeleiden naar (of liever nabijhalen van) het meest 
gewenste zorgaanbod of justitiële traject Raad voor de Kinderbescherming/Jeugdbescherming 
en jeugdreclassering. BJZD heft blokkades op die goede doorgeleiding naar het meest gewenste 
zorgaanbod verhinderen (gebrek aan motivatie, geen toereikend aanbod e.d.) en zorgt vanuit 
de optiek van de cliënt dat deze de meest gewenste vorm van zorg krijgt. BJZD zet hiervoor 
case management of gezinsmanagement in. 

Specifieke vaardigheden/kennis van BJZD in de Toegang:
•	 Werken met Signs of safety (veilig opgroeien)
•	 Kunnen doorvragen waar nodig (probleemverheldering)
•	 Zicht op het brede, gespecialiseerde jeugdzorgaanbod
•	 Toegang tot de justitieketen 
•	 Werken met vormen van drang en dwang 

Regelgeving
Na de transitie wordt nieuwe wet- en regelgeving (Jeugdwet) van kracht. Gemeenten hebben 
aangeven de toegangstaken van BJZD in te willen voegen in de huidige CJG’s volgens de 
visie van ‘Als jeugd en toekomst tellen’. De provincie wil hieraan meewerken, maar blijft tot 
de transitie datum verantwoordelijk voor uitvoering van de wettelijke taken. Het Rijk biedt 
experimenteerruimte binnen het huidige wettelijk kader en heeft dit vastgelegd in het Landelijke 
Beleidskader Jeugdzorg 2012. In goed overleg tussen de provincie Drenthe en de 12 gemeenten 
zal deze experimenteerruimte worden benut. Het streven is zoveel mogelijk ervaring op te doen 
met nieuwe werkwijzen, nieuwe modellen voor zorgverlening en zorgverwijzing, en nieuwe 
 arrangementen.

Gebiedsgericht werken
De rode draad in de regioplannen van de Pilot is dat er in iedere gemeente een of meer gebieds-
teams komen. Deze teams (ieder met hun ‘lokale kleur’) bestaan uit generalisten die waar 
nodig snel gespecialiseerde zorg en expertise nabij kunnen halen. Deze expertise moet worden 
ingebracht door zorgaanbieders uit verschillende sectoren (Opvoed en Opgroei problemen, 
jGGZ, LVBj, en Jeugdzorg+) en zal op regionale of provinciale schaal beschikbaar moeten zijn. 
Dit geldt ook voor expertise over de jeugdbescherming/ jeugdreclassering en Positief en Veilig 
Opgroeien. 

In de transitieperiode 2013-2014 moet de vraag beantwoord worden welke toegangsfuncties 
van BJZD het beste passen bij de gebiedsteams en welke bij een expertisecentrum/backoffice 
op regionaal of provinciaal niveau. Deze vorm van maatwerk, waarbij ook aan de orde komt 
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hoeveel FTE er nodig is in welke functie en in welke regio, zal in de transitiefase moeten plaats-
vinden en leiden tot heldere werkafspraken in 2015. Ook zal dan duidelijk moeten zijn welke 
organisatievorm CJG’s en gebiedsteams krijgen. 

Praktische invulling
De provincie stelt voor om de periode 2013-2014 te benutten voor experimenten die voort-
borduren op de huidige inzet van BJZD in de CJG’s. Daarbij kunnen BJZD medewerkers 
werkzaam zijn volgens taakomschrijving en profielen van de CJG’s/gebiedsteams. De provincie 
blijft verantwoordelijk voor de wettelijke taken van BJZD tot de transitiedatum.  

Opbrengsten van deze experimenten zijn:
•	 Bezien hoe en met welke omvang deskundigheid van BJZD wordt ingebracht in een gebieds-

team/ CJG of expertisecentrum. 
•	 Bezien welke randvoorwaarden nodig zijn in een gebiedsteam/CJG om de expertise van 

BJZD op een verantwoorde wijze in te brengen. 
•	 Beschrijven van de functies in een gebiedsteam/CJG (waaronder zorgcoördinatie/

case management).
•	 Toetsen en beschrijven van cliëntroutes. 

We stellen de volgende cliëntroute voor die gebruikt kan worden bij de inrichting van gebieds-
teams/CJG: 
•	 Alle werkers van de CJG ketenpartners melden hun cliënten bij 1 centraal punt aan (kan ook 

digitaal), zodat voortdurend zicht is op cliënten in een werkgebied.
•	 Er is een heldere afstemming tussen CJG en onderwijs. 
•	 Binnen ieder CJG is een duidelijke eindverantwoordelijke (met beslissingsbevoegdheden en 

doorzettingsmacht). 
•	 Ouders (en jeugdigen) zijn in het hele traject volwaardige gesprekspartners en bepalen welke 

hulp nodig is.  
•	 Er wordt gewerkt volgens het principe 1 gezin 1 plan 1 aanspreekpunt.
•	 Jeugdigen (gezinnen) die dat nodig hebben krijgen direct gespecialiseerde zorg. Er is een goed 

crisisprotocol. Veiligheid is te allen tijde gewaarborgd. 
•	 Aanbod wordt verzorgd door de generalisten van CJG ketenpartners. Interventies vinden 

plaats tot op niveau 3 en 4 (POD schaal). 
•	 Als het aanbod lichte interventies tot en met niveau 4 niet voldoende is, volgt overleg in 

het CJG over het vervolg (MDT, expertiseteam, interventieoverleg). Gekozen kan worden 
voor het nabijhalen van gespecialiseerde interventies niveaus 5 en hoger. In de transitiefase 
is het noodzakelijk dat het nabijhalen van zorg wordt getoetst door een medewerker van 
BJZD (aanwezig binnen het CJG). Als de aanmeldformulieren goed zijn ingevuld kan dit 
ook achteraf worden getoetst waardoor snel kan worden gewerkt (professionele verwijzing). 
De provincie zal deze werkwijze vastleggen, zodat het aan de wettelijke eisen voldoet.

•	 Waar nodig wordt vanaf dit moment casemanagement/coördinatie van zorg ingezet 
(eventueel is de cliënt zelf casusregisseur). Een casemanager of zorgcoördinator is een cliënt-
ondersteuner die zorgt dat de cliënt de zorg krijgt die nodig is en dat eventuele blokkades 
worden opgeheven (werkwijze van onder meer SoS en verantwoordelijkheden helder 
beschrijven). 

•	 Wellicht kan in de toekomst (projectmatig in 1 regio) ook worden gedacht aan gezins-
management, zoals dat in Amsterdam wordt uitgevoerd. Een gezinsmanager heeft de 
mogelijkheid om zowel gezinnen te begeleiden in een vrijwillig kader als jeugdigen met een 
maatregel. Hiervoor is toestemming nodig van V&J. 
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NB:

In het algemeen geldt dat geen casemanagement nodig is voor problematiek die door één partij in 

het gezin kan worden opgelost. Het gezin is dan zelf casemanager. Als er meerdere partijen werkzaam 

zijn in het gezin, vindt afstemming plaats in bijzijn van ouders en casemanager (van het CJG). Dat 

is logischerwijs de gebiedcoördinator of iemand die door deze gemandateerd is. Als op voorhand al 

duidelijk is dat er sprake moet zijn van langdurige laagfrequente zorg, ligt betrokkenheid van lokaal 

welzijn als casemanager voor de hand. Lokaal welzijn was voorafgaand aan de hulp al aanwezig en 

zal dat ook na afloop zijn. In dat geval vindt overdracht na afloop van de hulp plaats via een gesprek 

tussen gespecialiseerde hulp, ouders en lokaal welzijn. Wanneer nodig kan vanuit het gebiedsteam/CJG 

een gespecialiseerd casemanager (LVB, psychiatrie of veiligheid) worden aangewezen. Deze rappor-

teert terug aan lokaal welzijn en de gebiedscoördinator.

Alle genoemde functies en werkwijzen worden in de experimenten nader uitgewerkt en 
beschreven. 
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3 Uitleg programma’s en methodieken

Deltamethode
De Deltamethode is een landelijke werkwijze binnen de jeugdbescherming. Deze methode stelt 
ontwikkeling en veiligheid van het kind centraal. De gezinsvoogd werkt op een open en trans-
parante wijze samen met de ouders (‘plan op tafel’). Bij de methode hoort een caseload van 1:15. 
Hierdoor kan de gezinsvoogd intensief met ouders en kind aan de slag en wordt sneller dan 
voorheen duidelijk of ondertoezichtstelling na verloop van tijd niet meer nodig is.

Drentse Pilot Jeugd
In Pilot bereiden gemeenten en provincie zich samen voor op de overdracht van jeugdzorg 
naar gemeenten. Gemeenten en provincie benutten deze transformatie om nog effectiever en 
doel matiger te gaan samenwerken. Binnen de Pilot is uitgesproken dat provincie en gemeenten 
zich in de transformatiefase samen verantwoordelijk voelen voor de jeugdzorg en samen 
optrekken in het transformatieproces. Daarbij is de visie ‘Opvoeden Versterken’ leidend voor 
het proces. De eerste fase van de pilot is op 31 december 2012 afgerond. De tweede fase start op 
1 januari 2013. 

Opvoeden Versterken 
De notitie Opvoeden Versterken’ (november 2010, prof. dr. T.A. van Yperen en drs. P.M. Stam) 
is een onafhankelijk advies dat in opdracht van de VNG is uitgebracht. De notitie pleit voor 
ondersteuning van ouders en jeugdigen waarbij het accent ligt op de ambitie om kinderen 
veilig en evenwichtig op te laten groeien in de eigen sociale omgeving. De rol van partijen die 
deel uitmaken van de ondersteuningsstructuur verandert daarbij van het ‘probleem uit handen 
nemen’ naar ‘eigen kracht herwinnen’.

Positief Opvoeden Drenthe
Positief Opvoeden Drenthe (basismethodiek binnen de Drentse CJG’s) is gebaseerd op de 
principes van Triple P en maakt zoveel mogelijk gebruik van de eigen kracht van ouders, 
gezinnen en (familie)netwerken. Dit past goed bij de Drentse cultuur waarin nog veel bereid-
heid bestaat om elkaar te ondersteunen. Via de Pilot worden deze ambities verbreed naar het 
jeugdbeleid (civil society/communities that care). Hierin wordt ook uitgebreid beschreven hoe 
deskundigheid vanuit de gespecialiseerde jeugdzorg het lokale beleid duurzaam kan onder-
steunen (ketenniveaumodel). 

Positive Behavior Support (PBS) 
PBS is een preventieve aanpak van gedrag, gericht op alle leerlingen van een school. De methode 
gaat ervan uit dat wanneer positief gedrag gestimuleerd wordt, kinderen zich dat gedrag ook 
thuis eigen zullen maken. Een aantal Drentse scholen werkt al met deze methode.

Praktijkonderzoek
Praktijkonderzoek maakt duidelijk welke organisaties voor welke jeugdige de meest adequate 
deskundigheid bezitten, zodat zorg optimaal wordt ingezet.

Professionele Leer Gemeenschappen (PLG) 
PLG’s zijn intervisiebijeenkomsten van professionals uit het onderwijs, CJG’s en 
zorg aanbieders die stimuleren dat uitvoerend werkers, leraren en schoolleiders van en met 
elkaar leren. 
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Resultaat Gericht Meten (RGM)
RGM is een systeem ontwikkeld door PIONN in samenwerking met verschillende universi-
teiten en het NJI. Het meet de resultaten van hulp tijdens en na een behandeling. Het systeem 
meet ook de draagkracht en draaglast van cliënt en cliëntsysteem en de cliënttevredenheid. 
RGM biedt de provincie als financier de mogelijkheid om effectieve en doelmatige programma’s 
in te kopen.

Signs of Safety of Veilig Opvoeden (SoS)
De SoS-methode is een manier van werken die ontwikkeld is in Australië en inmiddels wereld-
wijd wordt gebruikt om kindermishandeling tegen te gaan. SoS gaat uit van de goede wil en 
inzet van ouders en het netwerk rond het gezin. De hulpverleners kijken en luisteren goed, maar 
zonder het opgeheven vingertje. 

Stepped care
Beroepsopvoeders in pedagogische basisvoorzieningen, zoals kinderleidsters en leerkrachten, 
geven ouders voorlichting en ondersteuning bij de aanpak van veel voorkomende, ‘gewone’ 
gedragsproblemen van hun kinderen. Bij ‘gewone problemen’ valt te denken aan koppigheid, 
slaan of pikken van andermans spullen.
Kinderen en opvoeders die geen baat hebben bij dit aanbod, moeten een lichte vorm van hulp 
kunnen krijgen om het gedrag positief te beïnvloeden. Sommige kinderen en ouders hebben ook 
daaraan niet genoeg en moeten dan specialistische hulp kunnen krijgen. Zo’n ‘getrapte aanpak’ 
staat ook wel bekend als stepped care. Essentieel is dat elke stap bestaat uit effectieve interven-
ties met noodzakelijke ketens daaromheen. Bij stepped care gaat het erom dat men jeugdigen 
niet doorschuift, maar specialisten tijdelijk laat aanschuiven. Uitgangspunt is de gewone leefom-
geving van de jeugdige zoveel mogelijk te versterken. 

Veilig Opgroeien Drenthe (VOD)
Veilig Opgroeien Drenthe is het Drentse vervolg op het landelijke project RAAK in het kader 
van ‘veilig opgroeien’ en is gericht op de aanpak van kindermishandeling, zoveel mogelijk met 
de gezinsleden zelf. Hierbij wordt uitgegaan van de goede wil van ouders en het netwerk rond 
het gezin.

Vroeg erbij/Alert4U
Dit project betreft opvoedhulp op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Vroeg erbij/
Alert4U stelt kennis en ervaring van Yorneo op het gebied van jonge kinderen met opvoed- en 
opgroeiproblematiek ter beschikking aan voorschoolse voorzieningen. Op die manier werken 
ze samen aan een positief ontwikkelings- en opvoedklimaat voor kinderen.
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4 Afkortingenwijzer

AMK Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder
ASHG Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld

BAM Beter, Anders, Minder
BJZ Bureau Jeugdzorg
BJZD Bureau Jeugdzorg Drenthe

CBCL Child Behaviour Checklist
CFJ Commissie Financiering Jeugdzorg
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
C4Youth Collaborative Centre on Care for Children and Youth with behavioural 

and emotional problems

GCOS Generiek Casusondersteunend Systeem
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ  Geestelijke Gezondheidszorg
GmV Gezinshulp met Verblijf
GSR Groot Stedelijke Regio (Rotterdam, Amsterdam, Haaglanden)

HKZ Harmonisatie Kwaliteitszorg

IOG Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling
IOG-ev  Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling erger voorkomen
IPO Interprovinciaal Overleg

J-GGz Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd
JJI Justitiële Jeugdinrichting
JOT Jongerenopvangteam

KJP Kinder- en jeugdpsychiatrie

LRF Landelijke Rapportage Format
LVGj  Licht verstandelijk gehandicapten jeugd
LWI Landelijk Werkende Instellingen
LVB Licht verstandelijke beperking

MDFT Multi dimensionele familie therapie
MDT Multi Disciplinair Team 
MST Multi systeem therapie
MvO Maatregel van Opgroeiondersteuning
MKD Medisch Kinderdagverblijf

NJI Nederlands Jeugd Instituut

OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van
OTS Ondertoezichtstelling
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PBS Positive Behaviour Support
PGB persoonsgebonden budget
PIONN Praktijkgestuurd Innovatie & Onderzoeksnetwerk Noord-Nederland
PLG Professionele Leer Gemeenschappen 
PMTO Parent Management Training Oregon
POD Positief Opvoeden Drenthe

RAAK Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling
RGM Resultaat Gericht Meten
RvdK Raad voor de Kinderbescherming

SCP Sociaal en Cultureel Planbureau
SoS Signs of Safety
STEP Standaard Taxatie Ernst Problematiek

Triple P Positive Parenting Program (Positief pedagogisch programma)
vo Voortgezet Onderwijs
VOD Veilig Opgroeien Drenthe
VOG Verklaring Omtrent Gedrag
VVE  Voor- en Vroegschoolse Educatie
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning
WSG William Schrikker Groep

ZAT Zorgadviesteam
Zo! Zorg en Onderwijs (project)
ZVW Zorgverzekeringswet
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