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Inleiding
De provincie heeft een belangrijke taak op grond van de Wet op de jeugdzorg (Wjz),
voor de planning en financiering van de geïndiceerde jeugdzorg1. De provincie is verantwoordelijk voor de toegang tot de jeugdzorg en de jeugdgeestelijke gezondheidszorg, voldoende jeugdzorgaanbod, en inzet op de aansluiting van de jeugdzorg met
het jeugdbeleid van gemeenten.
Het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2014 (UJ)
is bijzonder omdat het waarschijnlijk het laatste
programma is van de provincie. Het Rijk is voornemens om per 1 januari 2015 de huidige provinciale verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg
onder te brengen in de nieuwe Jeugdwet, die gemeenten de volledige verantwoordelijkheid geeft
voor de uitvoering van de zorg voor jeugd. Het Rijk
is met het Inter Provinciaal Overleg (IPO) en de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in mei
2013 een Transitieplan overeengekomen. De in het
Transitieplan opgenomen planning van de parlementaire behandeling is krap. Met de bestuurspartijen is afgesproken dat het wetsvoorstel uiterlijk
1 januari 2014 in het Staatsblad wordt gepubliceerd
om gemeenten en het veld een jaar voorbereidingstijd te bieden.
Het UJ 2014 is gebaseerd op het provinciale
Beleidskader Jeugdzorg 2013 – 2016 ‘Het perspectief
centraal’. Het provinciale beleidskader is overeenkomstig de Wjz gebaseerd op het Landelijke
Beleidskader (LBK) 2009-2011, inclusief de bijstelling 2012. Daarnaast is aangesloten bij landelijke
en regionale afspraken over transitie en transformatie. Het jaar 2014 heeft het karakter van een
voorbereidingsjaar, ondanks de volledige verantwoordelijkheid van de provincie voor de uitvoering
van de Wet op de Jeugdzorg (Wjz). De opzet en inhoud van het UJ 2014 is hier op aangepast. De transitieregio’s Zuid-Holland Noord, Midden Holland,
Zuid-Holland Zuid alsmede de gemeente GoereeOverflakkee hebben de gelegenheid gekregen om

hun regionale plannen toe te lichten en wensen
alsmede voorstellen voor afspraken en activiteiten
in 2014 te formuleren. Voor zover mogelijk worden
in het UJ 2014 deze afspraken vastgelegd. Provinciale besluitvorming over het UJ 2014 vindt eerder
plaats dan de besluitvorming in de regio’s over de
regionale transitiearrangementen. Het UJ 2014 kan
hierdoor niet volledig zijn over de afspraken met
de regio’s en bevat daarom kaders voor nadere
afspraken tussen provincie en regio’s.

Beleidskader Jeugdzorg 2013 – 2016:
het perspectief centraal
In het Hoofdlijnenakkoord is gekozen voor een
tweesporenbeleid:
1. Tot de transitie voert de provincie haar wettelijke taak
op het huidige niveau uit, die is gericht op kwalitatief
goede zorg die tijdig wordt geboden. Daarbij wordt
extra aandacht besteed aan kwetsbare jongeren
(bijvoorbeeld tienermoeders en dak- en thuislozen
jongeren).
2. De provincie wil bijdragen aan een zorgvuldige transitie in het belang van kinderen en gezinnen, in overleg
met gemeenten en instellingen. De provincie kiest voor
een actieve rol gericht op de ondersteuning van een
zorgvuldige voorbereiding op de transitie door middel
van het overdragen van kennis, expertise en beleidsinformatie op het gebied van de provinciale taken
voor de jeugdzorg.

1 Op grond van de Wjz hebben het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam een eigen verantwoordelijkheid voor jeugdzorg en ontvangen
hiertoe een doeluitkering van het Rijk.
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Spoor 1
Om te bepalen of spoor 1 wordt bereikt, zijn de volgende effectindicatoren in de begroting vastgelegd:
- Het percentage jeugdzorgcliënten waarbij
de ernst van de problematiek (na de hulp) is
verminderd stijgt van 60% in 2012 naar 75% in
2015.
- De afwijking tussen zorgaanbod en vraag naar
jeugdzorg bedraagt van 2012 tot en met 2015
maximaal 5%.
De provincie monitort de voortgang aan de hand
van de rapportages van de prestatie-indicatoren en
kwartaalrapportages van Bureau Jeugdzorg (BJZ) en
de zorgaanbieders

Om te bepalen of spoor 2 wordt bereikt, is in de begroting een nog niet nader gedefinieerde effectindicator vastgelegd:
- Percentage gemeenten dat voldoet aan kwaliteits- en veiligheidseisen: tot en met 2014 0%, in
2015 100%.

Toelichting:
Landelijk zijn nog geen kwaliteitseisen en veiligheidseisen vastgesteld, waardoor deze effectindicator materieel niet kan worden ingevoerd voor de
transitie. Het is de verantwoordelijkheid van Rijk
en gemeenten deze te ontwikkelen. De provincie
faciliteert de gemeenten onder meer door kennis
over te dragen.

Het provinciale beleid richt zich op het verbeteren
van drie perspectieven:
1. Het perspectief van de cliënt: de hulp moet
leiden tot het bereiken van een situatie waarin
de cliënt zo goed mogelijk kan deelnemen aan
de samenleving;
2. Het perspectief van BJZ en de jeugdzorgaanbieders door organisatieontwikkeling en professionalisering zodat zij zo goed mogelijk kunnen
inspelen op nieuwe situaties;
3. Het perspectief van gemeenten in aanloop naar
de transitie door deskundigheidsbevordering
en facilitering van gemeenten zodat zij zo goed
mogelijk met de nieuwe taken van start kunnen.

Spoor 2
Zorgvuldige overgang van provinciale jeugdzorgtaken naar gemeenten. De provincie werkt
hier samen met rijk en gemeenten aan. Voor een
zorgvuldige overgang is het van belang de kennis, expertise en beleidsinformatie over te dragen
aan gemeenten en transitieregio’s. De provincie
heeft een processtructuur ingericht met vaste
contact- en overlegvormen met gemeenten (via de
transitieregio’s), provincie, jeugdzorginstellingen
en ketenpartners. In deze structuur kan kennis
gedeeld worden en kunnen partijen elkaar beter
leren kennen.

Inlrifing
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1.1.

Inleiding

De provincie zet zich in voor een goede aansluiting tussen gemeentelijk jeugdbeleid en provinciale jeugdzorg. Doel hiervan is dat een effectieve
en efficiënte keten van preventie tot en met
aansluitende lokale zorg en begeleiding wordt
gerealiseerd. Met het oog op de transitie jeugdzorg wordt de aansluiting tussen gemeentelijk
en provinciaal beleid geïntensiveerd. Het is van
groot belang dat de kwaliteit en deskundigheid
van de provinciale jeugdzorg zo goed mogelijk
kan worden ingebracht in de plannen van samenwerkende gemeenten. De gemeenten in dat deel
van Zuid Holland waar de provincie wat betreft de
geïndiceerde jeugdzorg verantwoordelijk voor is,
werken samen in drie “transitieregio’s. De plannen
van de transitieregio’s omvatten de provinciale
jeugdzorg, de andere zorg voor jeugd, delen van
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
, de Participatiewet en het Passend Onderwijs. De
samenwerking van de provincie met de transitieregio’s moet daarom worden bezien vanuit dit
bredere perspectief. In het Overhedenoverleg en
het Transitieplatform (zie1.2.2.) worden hierover
afspraken gemaakt

1.2.

Transitie jeugdzorg

1.2.1.

Algemeen

De voorbereidingen op de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten per 1 januari 2015 zijn
in volle gang. Het voorstel voor de Jeugdwet is
naar de Raad van State gezonden. Op 31 mei 2013
heeft de Raad van State advies uitgebracht. Rijk,
IPO en VNG hebben op 26 april 2013 het Transitieplan Jeugdzorg, inclusief overgangsmaatregelen,
goedgekeurd. Op 31 oktober 2013 moeten door de
regio’s in samenwerking met aanbieders regionale
zorgarrangementen zijn opgesteld welke in 2014
worden uitgewerkt. De provincie kan desgevraagd
facilitaire ondersteuning bieden.
In het Beleidskader Jeugdzorg 2013 – 2016 is de
provinciale inzet beschreven. Deze inzet betreft
vooral het faciliteren van het transitieproces; de
regie voor het inrichten van het nieuwe stelsel
ligt immers bij het Rijk. De gemeenten worden
verantwoordelijk voor de planning en financiering
van alle vormen van zorg voor jeugd en bepalen

ook de invulling ervan. De provincie faciliteert en
ondersteunt de transitie door:
• Het overdragen van kennis, expertise en (beleids)informatie (onder meer door workshops,
conferenties, schriftelijk materiaal, deelname
in regionale transitieprocessen en door kwartaaloverleggen met zorginstellingen waarbij de
regio’s actief worden betrokken);
• Het beschikbaar stellen van regionale transitiebudgetten, subsidies voor pilots en specifieke
projectsubsidies voor kwetsbare jongeren.
• Het organiseren van kennisdeling tussen
partijen (via het transitieplatform, workshops,
themabijeenkomsten en conferenties).
• Het faciliteren van Overhedenoverleg tussen de
Gedeputeerde en de coördinerende portefeuillehouders van de transitieregio’s.
Samenwerkingsprojecten van de transitieregio’s
en de provincie (c.q. provinciale instellingen) zijn
in het UJ 2014 uitgelicht.
Rijk en VNG zijn met elkaar in gesprek over de
wijze waarop gemeenten met elkaar zullen samenwerken om de toekomstige taken uit te voeren.
Voor de jeugdbescherming, jeugdreclassering en
het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) is bekend dat bovenlokaal (zie de brief van de minister van Binnenlandse
Zaken d.d. 15 maart 2013) dient te worden samengewerkt. De gemeenten in Zuid-Holland werken
samen in drie regio’s: Holland-Rijnland, Midden
Holland en Zuid-Holland Zuid.
Ook werken de transitieregio’s op onderdelen van
de beleidsterreinen met elkaar samen. GoereeOverflakkee richt zich op samenwerking met
gemeenten in de stadsregio Rotterdam.
In nauw overleg met de transitieregio’s zijn in dit
UJ het provinciale beleid en het regionale beleid
zoveel als mogelijk vervlochten. Dat was nog niet
eenvoudig omdat het UJ 2014 in het provinciale
besluitvormingsproces in augustus 2013 moet zijn
afgerond terwijl de regio’s pas eind 2013 bestuurlijke besluiten nemen over hun beleid. Het UJ
2014 bevat daarom de convergerende lijnen van de
richting waarin gemeenschappelijk wordt opgetrokken in het “Overhedenoverleg” (zie 1.2.2.1.)
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Samenwerkingsproject Transitie en Transformatie Jeugdzorg
Pilot Volledig Ontschotte Lokale Gezinsondersteuning & Sneldiagnostiek Drechtsteden (VOLG)
Het ontwikkelen van integrale diagnostiek en ondersteuningstrajecten specifiek voor multi
problem gezinnen. Hierbij wordt geëxperimenteerd met de methode VOLG en inzet van
Sneldiagnostiek, volgens de principes van 1 gezin, 1 plan, 1 budget en eigen kracht.
In de ondersteuningstrajecten wordt ook aandacht besteed aan het bevorderen van participatie
in onderwijs dan wel werk. Ontwikkelde instrumenten worden toegepast op 50 gezinnen met
familienetwerkberaden en trajectplannen.
In pilot participeren:
MEE, Bureau Jeugdzorg, jeugdzorgaanbieders, jeugd GGZ (Lucertis en/of Yulius), Volwassenen
GGZ, JGZ (Rivas/Careyn), AWBZ aanbieder (EDDEE), jeugd LVB (Auriga), huisartsen,
wijkverpleegkundige, Buurtzorg, wijkagent.
Bijdrage jeugdzorg:
Bureau Jeugdzorg (projectleider) participeert met TriviumLindenhof in project.
Website: www.onsnzorg.nl/pilots/pilot-volg-in-zuid-holland-zuid

1.2.2.

Overleg en kennisdeling over
de transitie jeugdzorg en aansluiting
lokaal jeugdbeleid-provinciale
jeugdzorg

1.2.2.1.

Overhedenoverleg

Aansluitend op spoor 2 van het Hoofdlijnenakkoord ( zie p. 5) wil de provincie de gemeenten in
haar bestuursgebied, samenwerkend in transitieregio’s en binnen de grenzen van haar verantwoordelijkheden en mogelijkheden, ondersteunen bij de
voorbereidingen op de transitie. De provincie doet
dit door overleg en het maken van goede afspraken met de drie transitieregio’s Holland-Rijnland,
Midden Holland, Zuid-Holland Zuid en GoereeOverflakkee in het Overhedenoverleg. Het Overhedenoverleg is een overleg van de Gedeputeerde
met de coördinerende portefeuillehouders van de
drie transitieregio’s alsmede Goeree-Overflakkee
en wordt gefaciliteerd door de provincie. De gedeputeerde jeugdzorg is voorzitter. Het overleg richt
zich vooral op:
• De relatie van regionale transitieprogramma’s
met het UJ 2014;
• De inzet van BJZ en de provinciale jeugdzorgaanbieders in regionale experimenten en pilots;
• De provinciale ondersteuning voor de transitie;
• Relevante transitieonderwerpen.

Voor de uitvoering van de afspraken met de transitieregio’s worden, naast financiële investering
in pilotprojecten, ook in 2014 transitiebudgetten
beschikbaar gesteld. De middelen zijn bedoeld om
het regionale transitie- en transformatieproces te
faciliteren. De plannen zullen worden beoordeeld
of zij voldoende bijdragen aan de transitie en/of de
transformatie. In totaal is 4,6 miljoen beschikbaar
in 2014 voor de transitiebudgetten en de pilots.
De provincie beoogt tot 1 januari 2015 een goed en
op de toekomst gericht aanbod jeugdzorg in stand
te houden, te plannen en te financieren waarbij
aan gemeenten de kennis, expertise en beleidsinformatie wordt overgedragen. Op landelijk niveau
vindt overleg plaats over de voortgang van de transitie. Veel aspecten met betrekking tot de transitie
worden besproken in overleg tussen Rijk en gemeenten waarbij, afhankelijk van het thema, ook
het IPO is betrokken. Dat geldt voor actuele grote
vraagstukken zoals samenwerkingsregio’s, ontwikkeling transitieplan, verdeelmodel financiën,
overgangsmaatregelen en het wetgevingstraject.
De provincie blijft deze ontwikkelingen volgen
om te beoordelen of de provinciale inzet aanpassing behoeft en bespreekt deze in het Overhedenoverleg.

Transitie en aansluiting
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1.2.2.2.

Transitieplatform

Het Transitieplatform is een breed inhoudelijk
overleg over diverse van belang zijnde transitie- en
transformatiethema’s en wordt gefaciliteerd door
de provincie.
Het doel van dit overleg is kennisdeling en uitwisseling van goede voorbeelden. De deelnemers zijn
de transitieregio’s, zorgaanbieders, BJZ, instellingen voor Licht Verstandelijk Beperkten (LVG), instellingen voor jeugd-Geestelijke Gezondheidszorg
( jeugd-GGZ), Raad voor de Kinderbescherming
(RvdK) en Zorgbelang. In 2014 worden tenminste
4 bijeenkomsten georganiseerd.
Actiepunten 2014:
• Beschikbaar stellen van algemene transitiebijdragen aan de transitieregio’s Holland Rijnland,
Midden-Holland, Zuid-Holland Zuid en Goeree
Overflakkee;
• Beschikbaar stellen aan de transitieregio’s van
bijdragen voor pilots die gericht zijn op inhoudelijke en organisatorische innovatie;
• Het overdragen van kennis, expertise en (beleids)informatie;
• Faciliteren van Overhedenoverleg en Transitieplatform.

perspectief voor jongeren zijn daarbij leidend.
Innovatie is mogelijk door gebruik te maken van
andere methodieken of samenwerkingsvormen. De
provincie stelt ter stimulering hiervan projectmiddelen beschikbaar. Verbeteringen worden vooral
beoogd op het terrein van uitstroom en nazorg
van jongeren uit de jeugdzorg en systeemgerichte
methodieken waarbij jeugdigen, ouders/opvoeders,
school/dagopvang worden betrokken bij de behandeling. In 2014 zal de innovatie met name worden
gekoppeld aan beleidskeuzes van transitieregio’s.
Actiepunten 2014:
• Zodanig vormgeven van de innovatie van jeugdzorg en de aansluiting lokaal jeugdbeleid en
provinciale jeugdzorg dat de ontwikkeling van
regionale transitie- en transformatieplannen
hierdoor zoveel mogelijk wordt bevorderd en
ondersteund;
• De provincie stelt projectmiddelen en deskundigheid ter beschikking om innovatie in de
jeugdzorg te stimuleren;
• De provincie voert overleg met transitieregio’s
en BJZ en jeugdzorgaanbieders over de verbinding van innovatie in de jeugdzorg met beleidsontwikkelingen in de transitieregio’s

1.3.2

1.3

Aansluiting gemeentelijk jeugdbeleid en provinciale jeugdzorg

1.3.1.

Algemeen

De provincie wil innovatie in de Zuid-Hollandse
jeugdzorg stimuleren. Het vergroten van de effectiviteit van de behandeling en het creëren van

Ondersteuning van kwetsbare
jongeren

In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 wordt aandacht gevraagd voor kwetsbare jongeren. Dit zijn
jongeren die tot een risicogroep behoren zoals
tienermoeders en dak- en thuisloze jongeren. Vaak
hebben deze jongeren een meervoudige problematiek, waardoor ze meer risico lopen te ontsporen.

Transitie en aansluiting
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De provincie stelt in 2014 een verruimd budget ter
beschikking aan de transitieregio’s voor de ondersteuning van deze kwetsbare jongeren. Projectsubsidies kunnen worden verleend voor:
• de verbetering van de registratie, coördinatie
en het hulpaanbod;
• de ontwikkeling van passend aanbod van woon-,
werk- en leertrajecten;
• de aansluiting van de jongerenopvang op de
geïndiceerde (jeugd)zorg.

Actiepunten 2014:
• Voeren van bestuurlijk overleg en maken van
afspraken met de Zuid-Hollandse regio’s Holland-Rijnland, Midden Holland, Zuid-Holland
Zuid en Goeree-Overflakkee over de facilitering
door de provincie van projecten voor kwetsbare
jongeren;
• Faciliteren van projecten van de drie Zuid-Hollandse transitieregio’s en Goeree Overflakkee
voor ondersteuning van regionale projecten
voor kwetsbare jongeren met verruimd budget;

Samenwerkingsproject Kwetsbare Jongeren
Kamers met Kansen Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Een aanbod tot stand brengen van huisvesting en ondersteuning voor jongeren die geen veilige
basis hebben en meerdere problemen kennen.
Vaak gaat het om jongeren die uitstromen uit de (gedwongen) jeugdzorg en nog niet zelfstandig
kunnen functioneren. Door de jongeren een thuisbasis te geven van waaruit ze aan hun
problemen kunnen werken, kan worden voorkomen dat jongeren gaan rondzwerven.
In een positieve omgeving (foyer) met individuele coaching gaan jongeren van 17-23 jaar op zoek
naar werk of opleiding en werken ze toe naar zelfstandigheid.
In pilot participeren:
Woningcorporatie (Poort 6), Leger des Heils, Kamers met Kansen Nederland, Bureau Jeugdzorg,
jeugdzorgaanbieder (TriviumLindenhof), gemeenten.
Bijdrage jeugdzorg:
Bureau Jeugdzorg en TriviumLindenhof zijn betrokken bij de toeleiding en bij de woon-, werk-,
leer- en zorgtrajecten die voor de jongeren worden ingezet.
Website: http://www.alblasserwaardvijfheerenlanden.nl/

Transitie en aansluiting
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1.3.3.

Aansluitende lokale zorg en begeleiding voor jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg

De provincie zet zich in voor een goede voorbereiding op uitstroom uit de provinciale jeugdzorg
en een adequate overdracht op individueel niveau
bij uitstroom uit de jeugdzorg naar lokale voorzieningen. Hiermee wil de provincie voorkomen
dat jongeren uit beeld raken als er nog zorgen
over bestaan en kunnen gaan rondzwerven en/
of in de maatschappelijke opvang belanden. Naar
schatting is 75-80% van de oudere jongeren in de
maatschappelijke opvang afkomstig uit de jeugdzorg 2. Verwacht wordt dat de provinciale inzet in
samenwerking met de gemeenten en de jeugdzorgaanbieders de instroom in de maatschappelijke
opvang kan verminderen. In 2013 is geïnvesteerd
in een plan voor uitstroom voor jongeren met
nazorgbehoeften naar aanleiding van de pilots
Nazorg van expertisecentrum Jeugd, Samenleving
en Ontwikkeling (JSO). Dit begeleidingsplan wordt
in samenwerking met het lokale veld opgesteld en
bevat de terreinen waar nog aansluitende zorg- en
begeleiding nodig is en afspraken welke instantie

deze zal leveren. Als een geleidelijke overgang nodig is, kan de ‘dakpanconstructie’ worden ingezet,
een jongere wordt dan tijdelijk door twee hulpverleners begeleid. Nadere uitwerking zal in 2014
plaatsvinden op regionaal niveau. In 2014 worden
ook de mogelijkheden verkend voor het maken
van begeleidingsplannen voor jongeren waarbij de
Onder Toezicht Stellings-maatregel (OTS) afloopt.
Actiepunten 2014:
De provincie stimuleert dat:
• Afspraken worden gemaakt tussen de regionale zorgaanbieder en het lokale veld over de
wijze waarop in aansluitende lokale zorg en
begeleiding wordt voorzien na uitstroom uit de
(residentiële) provinciale jeugdzorg;
• Jeugdzorgaanbieders in overleg met het lokale
veld en gemeenten, een begeleidingsplan
opstellen voor jongeren die uitstromen uit de
jeugdzorg naar het lokale veld;
• Een ‘dakpanconstructie’ wordt ingezet als een
jongere tijdelijk door twee hulpverleners wordt
begeleid om een geleidelijke overgang naar het
lokale veld mogelijk te maken.

Samenwerkingsproject Kwetsbare jongeren
Talentcoaching kwetsbare jongeren Holland Rijnland
Een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren met meervoudige problematiek door inzet van de
talentcoach, die de deelgebieden van de hulp- en zorgverlenende instellingen verbindt, de eigen
kracht van de jongere versterkt en zijn of haar talenten ontwikkelt.
Afhankelijk van de hulpbehoeften wordt een jongere in het project gekoppeld aan een coach van
Cardea (zwaardere problematiek) of een jongerenwerkorganisatie (lichtere problematiek).
Het jongerenwerk richt zich op jongeren (zoals zwerfjongeren en delinquente jongeren) die
moeilijk voor school, werk of zorg te motiveren zijn of nazorg nodig hebben na een zorgtraject.
Bijdrage jeugdzorg:
Cardea (onderdeel Preventie) levert coaches voor jongeren boven 18 jaar met (meerdere)
problemen, zoals jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg.
Inzet op de levensgebieden opleiding, werk, wonen, vrije tijd/sociaal leven.
Website: http://www.hollandrijnland.net/

2

Bureau HHM, Telling Zwerfjongeren. Aantallen op basis van definitie 2010, 12 mei 2011.
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1.3.4.

Aansluiting zorg en onderwijs

De Wet passend onderwijs raakt de provinciale
verantwoordelijkheid in het kader van de Wjz. De
32 Zuid-Hollandse samenwerkingsverbanden voor
passend onderwijs (primair en voortgezet) moeten
over hun concept-ondersteuningsplan overleg voeren met gemeenten. In dit overleg wordt de extra
ondersteuning in het onderwijs afgestemd op de
(jeugd)zorg van gemeenten/provincies.
De provincie ondersteunt dit proces, faciliteert pilotprojecten en geeft ruimte aan BJZ en jeugdzorgaanbieders om mee te werken aan ondersteuning
en aanvullende ambulante hulp in het kader van
aansluiting onderwijs en zorg.

Actiepunten 2014:
• Stimuleren van aansluiting tussen de onderwijsondersteuning en de provinciale jeugdzorg
in overleg met de transitieregio’s, de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs en
BJZ;
• Bieden van ondersteuning van regionale processen door o.a. pilotprojecten te financieren en
ruimte te bieden aan BJZ en jeugdzorgaanbieders om deskundigheid in te zetten in de relatie
Passend Onderwijs-Jeugdzorg en mee te werken
aan regionale plannen en programma’s.

Samenwerkingsproject Transitie en Transformatie Jeugdzorg
Aansluiting Passend onderwijs en Jeugdhulp Midden Holland
Bestuurlijke verbinding tussen de decentralisatie jeugdzorg en Passend onderwijs tot stand
brengen door het ontwikkelen van een handreiking voor samenwerkingsafspraken en een
format voor het gezamenlijk deel van het ondersteuningsplan passend onderwijs en beleidsplan
jeugdhulp.
Een integrale toegang tot stand brengen door het ontwikkelen van een handreiking
integrale zorgteams en vormgeving van de ‘troika’ dichtbij de school: IB/zorgcoördinator,
onderwijsspecialist en gezinsspecialist (CJG), een pool van generalistische ‘toptalenten’ in de
eerste lijn en een diagnostisch team.
Een integraal aanbod ontwikkelen voor gezinnen en jeugdigen die zwaardere vormen van zorg
en onderwijsondersteuning nodig hebben door integrale arrangementen vorm te geven.
Bijdrage jeugdzorg:
Bureau Jeugdzorg en Stek (jeugdzorgaanbieder) participeren in het project en leveren een
bijdrage aan intervisie en coaching.
Website:
www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2012/02/Samenvatting-plannen-voorlopers.pdf
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1.3.5.

Ondersteuning bij prestatieveld 2 van
de Wmo

Een ander onderdeel van de inzet van de provincie
richting gemeenten vormt het steunfunctiewerk
in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De komende jaren zal de inzet
bij gemeenten vooral gebaseerd zijn op regionale
programma’s die voortkomen uit de Barometer
Sociaal van het Tympaan Instituut.
JSO biedt in het kader van artikel 13 van de Wmo
tweedelijnsondersteuning aan gemeenten bij de
ontwikkeling en uitvoering van hun Wmo-beleid.
Uitvoering van de Wmo ligt bij de gemeenten of
uitvoerende organisaties. De drie Wmo-pijlers
waar de provincie op prioriteert zijn: jeugd, participatie en leefomgeving. Daarnaast spelen vraagstukken rondom de drie decentralisaties jeugdzorg,
AWBZ en Participatie en hun samenhang een grote
rol in de ondersteuning. De regio’s/gemeenten
vervullen de rol van opdrachtgever, JSO de rol van
opdrachtnemer en de provincie de rol van kaderstellend financier. Daar waar het bovenregionale
vraagstukken betreft vervult de provincie de rol
van opdrachtgever. Verder levert JSO vraaggerichte
ondersteuning aan BJZ en jeugdzorgaanbieders op
het gebied van de aansluiting tussen lokaal jeugd-

beleid en provinciale jeugdzorg. Hierbij vervullen
BJZ en de jeugdzorgaanbieders de rol van opdrachtgever, JSO de rol van opdrachtnemer en de provincie de rol van kaderstellende financier. JSO-Jeugd
biedt gemeenten ondersteuning bij de uitvoering
van de regionale programma’s jeugd, de aansluiting tussen gemeentelijk jeugdbeleid en jeugdzorg
en de drie decentralisaties op het sociale domein.
Jeugdzorgaanbieders en BJZ zijn opdrachtgever van
JSO bij het versterken van de aansluiting tussen
jeugdbeleid en jeugdzorg.
Het Tympaan Instituut wordt in staat gesteld om
hun specifieke deskundigheid in te zetten bij bovengenoemde activiteiten.
Actiepunten 2014:
• De provincie stelt aan gemeenten ondersteuningsuren van JSO beschikbaar voor de ondersteuning van activiteiten jeugd(zorg)beleid
binnen de regionale programma’s;
• De provincie stelt aan BJZ en jeugdzorgaanbieders ondersteuningsuren van JSO beschikbaar
voor het bewerkstellingen van de aansluiting
tussen lokaal jeugdbeleid en jeugdzorg.
• De provincie stelt het Tympaan Instituut in
staat haar specifieke deskundigheid in te zetten
bij ondersteunende activiteiten.
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2 Toegang tot de jeugdzorg
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2.1.

Inleiding

De Wjz legt de verantwoordelijkheid voor de
toegang tot de geïndiceerde jeugdzorg bij de
Provincie. Deze taak is belegd bij BJZ. BJZ stelt een
diagnose op en wijst door middel van een indicatie
bepaalde zorg toe. De cliënt heeft met deze indicatie recht op zorg, die door een provinciale aanbieder zal worden verleend. De Provincie hecht groot
belang aan behoud en verbetering van de kwaliteit
van de toegang naar de jeugdzorg.
Wanneer de opvoed- en opgroeiproblemen van
jeugdigen niet meer binnen het gemeentelijke
jeugdbeleid kunnen worden opgelost, worden jeugdigen en ouders op dit moment nog verwezen naar
en geholpen via BJZ. BJZ is verantwoordelijk voor
de toegang tot de jeugdzorg en voert dit uit via indicatiestellingen, waarmee aanspraak op jeugdzorg
of jeugd-GGZ wordt verkregen. Ook zorgt BJZ voor
casemanagement. Tevens draagt BJZ zorg voor het
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).
In het gedwongen kader voert BJZ door de rechter opgelegde maatregelen jeugdbescherming of
jeugdreclassering uit.
BJZ heeft een centrale positie binnen de keten van
jeugdzorg en werkt aan een optimale aansluiting
tussen het lokale jeugdbeleid en de provinciale
jeugdzorg. Voor het lokale veld heeft BJZ een ondersteunende en adviserende rol binnen de lokale
zorgstructuren. Binnen de jeugdzorg is BJZ de
casemanager voor de cliënt en in bepaalde situaties
verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie.
Gelet op het Hoofdlijnenakkoord heeft de provincie ook in 2014 de ambitie om de kwaliteit van de
zorgtoewijzing te handhaven en waar mogelijk te
verbeteren, waarbij de veiligheid van jeugdigen het
centrale uitgangspunt is.

2.2.

Voorbereiding op decentralisatie
jeugdzorg

Met het oog op de transitie heeft de provincie aangekondigd de subsidierelatie met BJZ met ingang
van 1 januari 2015 te beëindigen. De gemeenten
worden, zoals het er nu naar uitziet, vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de toeleiding van

jongeren en gezinnen naar jeugdhulp. De gemeenten zullen deze taak beleggen bij jeugd- en gezinsteams, het Centrum voor Jeugd en Gezin, huisartsen of anderszins. Het AMK zal samen met het
Steunpunt Huiselijk geweld (SHG) opgaan in een
nieuwe organisatie van het Advies- en Meldpunt
Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK),
door gemeenten te organiseren. Voor de uitvoering
van jeugdbescherming en jeugdreclassering moeten gemeenten contracten afsluiten of subsidierelaties aangaan met gecertificeerde instellingen.
BJZ bereidt zich voor op deze overname van taken
door gemeenten. In de nieuwe Jeugdwet worden
de toegangstaken van BJZ niet langer verplicht.
Het is vooralsnog onduidelijk op welke wijze en/of
in welke mate de taken van BJZ na 1 januari 2015
worden voortgezet en welke cliënten nog aanspraak hebben. Hierbij spelen ook bezuinigingen
die het Rijk doorvoert een rol, waardoor gemeenten minder financiële middelen ontvangen. Het
jeugdzorgproces moet daardoor efficiënter worden
ingericht. BJZ zal zich in elk geval gaan aanmelden
voor de certificeringstrajecten voor de uitvoering
van jeugdbescherming en jeugdreclassering.
BJZ zet in het licht van de transformatie in de
dienstverlening steeds meer in op gebruikmaking
van de eigen kracht van cliënten alsmede ondersteuning en zorg dicht bij de cliënt en zijn/haar
omgeving. BJZ en de transitieregio’s willen meer
integraal en wijk/gebiedsgericht werken.
Om deze nieuwe werkwijze mogelijk te maken kan
BJZ uit de middelen Hulpverlening (zie hoofdstuk
6) hierin investeren.
Medewerkers van BJZ worden geschoold in het
werken volgens de benaderingswijze ‘Signs of
Safety’. De provincie ondersteunt en faciliteert BJZ
waar nodig en wenselijk bij de voorbereiding op
de transitie en transformatie van de jeugdzorg. BJZ
wordt in staat gesteld om in een aantal pilotprojecten van de transitieregio’s te participeren. In die
pilots worden in samenwerking tussen gemeenten,
zorgaanbieders en scholen nieuwe vormen van
toegang naar zorg en onderwijs, multidisciplinaire
teams, integrale diagnostiek en ondersteuningstrajecten ontwikkeld. Ook geeft de provincie aan
BJZ meer ruimte in de financiering om zich voor te
bereiden op de transitie.
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2.3.

Aansluiting preventief jeugdbeleid

Vanuit de voorpostfunctie heeft BJZ verschillende
taken bij de aansluiting met het lokale veld. Een
vroegtijdige signalering van problemen bij jeugdigen staat hierbij voorop. BJZ onderhoudt hiervoor
contacten met en geeft advies aan het gemeentelijke veld voor jeugdigen om deze te versterken. BJZ
neemt deel aan de diverse lokale netwerken, zoals
de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s), Zorg- en
Adviesteams (ZAT’s), veiligheidsnetwerken en het
Jeugd Preventie Team (JPT). De deskundigheidsbevordering van medewerkers in de eerste lijn wordt
voortgezet. Hierdoor vindt een goede doorverwijzing en een betere informatievoorziening plaats
naar BJZ. De inzet van BJZ wordt op dit gebied
geïntensiveerd door deelname aan pilotprojecten
die zijn opgezet door de transitieregio’s. Daarnaast
heeft BJZ als taak de zorgcoördinatie voor cliënten
in het gedwongen kader. In het vrijwillige kader
kan deze taak ook worden belegd bij één van de
betrokken hulpverleners, in overleg met het gezin
en de ketenpartners.
Actiepunten 2014:
De provincie stimuleert dat:
- Gemeenten binnen de keten van het lokale
jeugdbeleid (CJG, ZAT, veiligheidsnetwerken
en JPT) een beroep kunnen doen op BJZ voor
deskundigheidsbevordering, advies en consultatie en coördinatie van zorg in het gedwongen
kader en het vrijwillige kader;
- De toeleiding van jeugdigen naar BJZ voor een
indicatie en het AMK snel en adequaat plaatsvindt;
- Deskundigheidsbevordering plaatsvindt van
medewerkers in de eerste lijn (waaronder de
CJG’s) ter verbetering van de doorverwijzing en
informatievoorziening richting BJZ;

-

BJZ kan aansluiten op de wens van de transitieregio’s door gericht te investeren in integraal
en wijk/gebiedsgericht werken via inzet uit de
middelen Hulpverlening (zie hoofdstuk 6)

2.4.
2.4.1.

Indicatiestelling
Vereenvoudiging indicatiestelling

Bij de indicatiestelling door BJZ staat het perspectief van de cliënt centraal. BJZ indiceert op basis
van de landelijke methodiek Verbetering Indicatiestelling Bureaus Jeugdzorg (VIB). Met het oog op
het verminderen van bureaucratie en de transitie
jeugdzorg wordt in overleg met BJZ bezien in
hoeverre indicatiebesluiten verder vereenvoudigd
kunnen worden. In de nieuwe Jeugdwet vervalt de
indicatiestelling door BJZ en zijn de gemeenten aan
zet om de toegang naar jeugdhulp te organiseren.
In 2011 is binnen de experimenteerruimte van de
Wjz gestart met een verwijzing naar de jeugdzorg
‘door tussenkomst van’ BJZ in de pilot Zorg in het
onderwijs. Voor (licht) ambulante jeugdzorg die
door de jeugdzorgaanbieders op scholen wordt
ingezet, is geen indicatiebesluit meer nodig.
Wel voert BJZ een risicotaxatie uit om de veiligheid
van jeugdigen te waarborgen. Na de positieve evaluatie is besloten om de transitieregio’s te vragen
aan te geven hoe dit kan worden uitgebreid, naar
andere sectoren, bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg, politie, jongerenwerk. Zij zullen per regio
een plan indienen bij de provincie, zodat hierover
goede afspraken gemaakt kunnen worden met
BJZ. Met de Inspectie Jeugdzorg wordt verkend of
en op welke wijze casemanagement moet worden
ingezet voor deze jongeren.
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Samenwerkingsproject Transitie en Transformatie Jeugdzorg
Pilot Kinder- en Jeugd diagnostiek en consultatieteam Drechtsteden
Een snelle en juiste toegang tot gespecialiseerde zorg door zo snel mogelijk vast te stellen wat
de hulpvraag van de cliënt is en wat de passende zorg zou zijn, onafhankelijk van
de zorgaanbieder die de zorg moet leveren. Vraag cliënt is leidend.
Gespecialiseerde kennis en expertise op gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie wordt
door jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb in de pilot beschikbaar gesteld aan 1e lijn
(CJG’s, jgz, scholen en/of kinderopvang). Toetsing ontwerp bij cliënten.
Front office: JGZ (Careyn/Rivas) en CJG’s
Back office: jeugd GGZ (Yulius) en jeugd LVB (Auriga), MEE,
jeugdzorgaanbieders: TriviumLindenhof en Horizon, Bureau Jeugdzorg
Bijdrage jeugdzorg:
Bureau Jeugdzorg, TriviumLindenhof (project trekker) en Horizon participeren in pilot.
www.onsnzorg.nl/pilots/pilot-kinder-en-jeugd-diagnostiek-en-consultatieteam
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2.4.2.

Centrale rol jeugdhulpverleningsketen

Binnen de jeugdhulpverleningsketen heeft BJZ een
centrale rol die wordt vormgegeven door het casemanagement voor alle cliënten met een indicatie,
de zorgcoördinatie in het gedwongen kader, het
wachtlijstbeheer en de jaarlijkse vraag- en aanbodanalyse, die de input vormt voor het provinciale
subsidiebeleid van het jeugdzorgaanbod.
Voor het wachtlijstbeheer dient BJZ de veiligheidsrisico’s goed in te schatten voordat jongeren op de
wachtlijst geplaatst worden en moet BJZ hierop
voldoende zicht houden tijdens de wachttijd.

2.4.3.

Perspectiefgericht werken

Samen met de zorgaanbieders heeft BJZ ‘Perspectief gericht werken’ ontwikkeld. BJZ en de
betrokken zorgaanbieders stellen met het gezin
een langetermijnperspectief vast. Dit perspectief
overschrijdt de termijnen van de duur van de
indicatiestelling. Met deze benadering wordt meer
inzicht geboden in het eindperspectief, worden
lacunes in het zorgaanbod tijdig ontdekt en wordt
een verkorting van de duur van geïndiceerde zorg
beoogd. Bij perspectiefgericht werken hoort het
maken van een begeleidingsplan voor jongeren die
uitstromen uit de jeugdzorg. (zie paragraaf 1.3.3.).

2.4.4.

Ruimte in de financiering

De ruimte die nodig is bij het transitieproces dient
ondersteund te worden met een andere vorm van
financiering. BJZ krijgt de mogelijkheid om een
deel van het budget van de indicatiestelling in
te zetten voor (zorg)producten waarmee BJZ zich
kan voorbereiden op de transitie jeugdzorg (bijv.
meer inzet in de netwerken van cliënten). Hiermee
kan BJZ met de dienstverlening op flexibele wijze
inspelen op regionale ontwikkelingen in de transitieregio’s. BJZ zal hiervoor een plan indienen in
overleg met de transitieregio’s en er worden concrete afspraken gemaakt over de wijze van inzet
en verantwoorden. Randvoorwaarden hierbij zijn
dat BJZ aan de vastgestelde landelijke doorlooptijden blijft voldoen en dat de Inspectie Jeugdzorg
hiermee instemt.

Actiepunten 2014:
De provincie:
• Ziet erop toe dat BJZ de werkprocessen en
dienstverlening zodanig inricht dat minimaal
90% van de indicaties binnen 77 dagen wordt
afgegeven;
• Ziet erop toe dat BJZ de functie van wachtlijstbeheerder vervult en zicht heeft op de veiligheid van jongeren die wachten op zorg;
• Overlegt met BJZ hoe indicatiestelling verder
vereenvoudigd kan worden en hoe de mogelijkheden om via verwijzing te werken vergroot
kunnen worden, mede in overleg met gemeenten, jeugdzorgaanbieders, het Rijk en de Inspectie Jeugdzorg;
• Faciliteert de realisatie van casemanagement en
beziet in hoeverre dit in 2014 bijstelling behoeft
voor jeugdzorg op verwijzing;
• Stimuleert ‘Perspectief gericht werken’ door
BJZ en de zorgaanbieders;
• Geeft BJZ de mogelijkheid om een nader te bepalen deel van het budget van de indicatiestelling in te zetten voor (zorg)producten waarmee
BJZ zich kan voorbereiden op de transitie, zodat
BJZ in zijn dienst- en hulpverlening op flexibele
wijze kan inspelen op regionale ontwikkelingen in de transitieregio’s.

2.5.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)

2.5.1.

AMK en SHG

De jeugdigen die slachtoffer zijn van kindermishandeling hebben in onze visie recht op snelle
interventie van het AMK en wanneer nodig, recht
op een snelle doorgeleiding naar een andere
instantie. Het is daarom noodzakelijk dat er een
goede afstemming bestaat tussen de organisaties
in de jeugdzorgketen: van lokale partners waar
kindermishandeling als eerste wordt opgemerkt
tot de RvdK.
Vanaf 2003 zijn bij het AMK Zuid-Holland geen
wachtlijsten voor de onderzoeken naar kindermishandeling en is de doorlooptijd van deze
onderzoeken aanzienlijk verkort. Ook in 2014 zet
de provincie in op het structureel voorkomen van
wachtlijsten bij het AMK.
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Door de transitie zal het AMK samen met het SHG
opgaan in een nieuwe organisatie AMHK, die door
gemeenten georganiseerd moet worden en wettelijk wordt verankerd in de WMO.
De samenwerking tussen beide organisaties wordt
mede door afstemmingsvereisten geregeld in
de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling. Beide meldpunten moeten
elkaar op de hoogte brengen van een melding van
een gezin waarbij volwassenen dan wel jeugdigen
betrokken zijn.

2.5.2.

Meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld

Vanaf 1 juli 2013 is het voor alle organisaties en
zelfstandigen binnen onder andere de jeugdzorg,
de gezondheidszorg en het onderwijs verplicht
om met een meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld te werken. In de meldcode staan
de stappen beschreven die een professional moet
doorlopen wanneer een vermoeden van kindermis-

handeling bestaat. De medische sector, jeugdzorg
en justitie gaan bij een melding van kindermishandeling gelijktijdig onderzoek doen naar het
kind en naar de gezinssituatie. Met deze nieuwe,
multidisciplinaire aanpak kunnen kinderen sneller
en beter worden geholpen. BJZ en de zorgaanbieders werken inmiddels volgens deze meldcode. JSO
biedt ondersteuning bij de invoering en uitvoering
van de meldcode kindermishandeling en huiselijk
geweld door middel van trainingen.
Actiepunten 2014:
De provincie:
• Zorgt voor voldoende financiering zodat geen
wachtlijsten bij het AMK ontstaan;
• Blijft erop toezien dat de afstemming tussen
AMK, BJZ en de RvdK zodanig is dat de doorlooptijd van start tot afronding van het onderzoek van maximaal 10 weken (= 70 dagen)
wordt gehaald en aangehouden;
• Ziet erop toe dat het AMK volgens een gestandaardiseerde werkwijze een terugkoppeling
verzorgt aan melders van kindermishandeling;
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•

•

Ziet erop toe dat BJZ volgens de stappen zoals
opgenomen in de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld werkt en bevordert
dat BJZ actief samenwerking zoekt met onder
andere het SHG;
Ziet erop toe dat zorgaanbieders en BJZ waar
nodig ondersteuning krijgen bij de uitvoering
van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

2.6.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

2.6.1.

Gedwongen kader algemeen

Bij een groot aantal jeugdigen vormen jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclasserings-

maatregelen (het gedwongen kader) de basis voor
een totaal hulpverleningstraject. De trend lijkt te
zijn ingezet dat de instroom naar het gedwongen
kader afneemt. Dit komt vooral door de inzet in
het zogeheten ‘drang’ gebied, waar BJZ veel investeert in het motiveren van multiproblem gezinnen.
De provincie vindt het wenselijk dat besparingen
die worden gerealiseerd in het gedwongen kader,
kunnen worden ingezet voor drang. Het gaat hier
immers om dezelfde doelgroep van (potentiële)
OTS-cliënten. In overleg met het ministerie Veiligheid en Justitie (V&J) zal hiernaar worden gezocht.
Hiermee wordt een manier van financieren bereikt
die recht doet aan de gewenste ontwikkeling om
meer preventief te werken in het vrijwillige kader
en te voorkomen dat jongeren doorstromen naar
het zwaardere gedwongen kader.
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2.6.2.

Jeugdbescherming

BJZ staat naast het kind en activeert de positieve
krachten in het gezin om te komen tot een duurzame verandering. De provincie ondersteunt en
faciliteert het gebruik van verschillende methodieken die dit proces ondersteunen. Door een organisatiebrede toepassing van de benaderingswijze
Signs of Safety bewerkstelligt BJZ de activering van
het kind, het gezin en het netwerk. Het doel is
om samen met het gezin concrete mogelijkheden
te onderzoeken waarmee zelfstandig zorg kan
worden gedragen voor de veiligheid en een goede
ontwikkeling van het kind.
BJZ zet ook het instrument Familie Netwerk Beraad
(FNB) in voor de OTS. BJZ is in 2012 in de gelegenheid gesteld zich door de inzet van FNB bij
aanvang voor de OTS voor te bereiden op de wet
Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen. Voor
2014 zal worden bezien of FNB ook ingezet kan
worden in het vrijwillige kader voordat zwaarwegende besluiten worden genomen of bij het
afsluiten van een maatregel.
Met de inzet van een nieuwe methodiek Voogdij
heeft BJZ de eigen kracht van het kind en zijn
gezin/netwerk centraal gesteld in de zorgverlening. De methodiek bestaat uit een aantal nieuwe
activiteiten, zoals de ‘perspectiefbijeenkomsten’.
Iedere voogdijmedewerker werkt met de nieuwe
methodiek Voogdij.

In 2012 startte BJZ met de implementatie van het
voogdijtraject (verschoven gezag). BJZ is er sterk op
gericht dat de implementatie van dit traject goed
verloopt.
BJZ heeft de randvoorwaarden geschapen om binnen de jeugdbeschermingsketen aan de vastgestelde streefwaarden van doorlooptijden te voldoen.
BJZ zal ervoor zorgen dat de kwaliteit van de verzoeken tot onderzoek aan de RvdK wordt geborgd,
zodat de RvdK snel en adequaat vervolgstappen
kan zetten.
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de
wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen
(uitgesteld tot 1 januari 2015) heeft BJZ een implementatieplan opgesteld. Het plan bevat een inventarisatie van de onderdelen die gewijzigd moeten
worden in werkprocessen, formulieren en scholing. BJZ volgt de ontwikkelingen rondom de wet
en past waar nodig het implementatieplan aan.
De commissie Samson heeft onderzoek verricht
naar seksueel misbruik in de jeugdzorg. De provincie ziet erop toe dat de aanbevelingen die voortvloeien uit dit onderzoek in het beleid van BJZ
worden geïmplementeerd en dat BJZ voldoet aan
het kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik
dat door de commissie Rouvoet is gepubliceerd op
14 mei ’13 (zie verder paragraaf 4.1).

2.6.3.
In de afgelopen jaren zijn de programma’s ‘Beter
Beschermd’ en ‘Deltaplan’ geïmplementeerd. Deze
richten zich op de verbetering van de jeugdbescherming en verkorting van de doorlooptijden
voor besluitvorming. Ook na de invoeringsperiode van de Deltamethode zal BJZ toezien op het
behoud van de gemaakte afspraken in de uitvoeringspraktijk.
BJZ maakt zich sterk voor de doorontwikkeling
van de Deltamethode, zoals dat gebeurt in de
Vliegwielprojecten I en II 3. Deze projecten – gestart in
2012 - beogen de Deltamethode te verrijken met als
doel de OTS en uithuisplaatsing te verkorten en zo
mogelijk te voorkomen.

3

Jeugdreclassering

BJZ geeft in het kader van de jeugdreclassering uitvoering aan de opgelegde maatregelen, de nazorgtrajecten en advisering bij de inzet van gedragsbeïnvloedende maatregelen. De jeugdreclassering
investeert daarbij veel in de gerichte aanpak van
schoolverzuim. De training Methodische Handreiking Schoolverzuim Jeugdreclassering is hierbij
van groot belang. Ook biedt de jeugdreclassering
ouderbegeleiding aan. Er wordt nauw samengewerkt met Bureaus Leerplicht van gemeenten. Als
jongeren uit detentie komen worden in het trajectberaad afspraken gemaakt over verantwoorde
daginvulling.

Aanpak
• Een integrale benadering van de volgende onderdelen: zorgmeldingen en aansluitend casemanagement, crisisdienst, AMK, ondertoezichtstellingen,
voogdij en jeugdreclassering;
• Het centraal stellen van de eigen kracht van het gezin/ de omgeving van het kind;
• Uitbreiding en verbetering van de praktische hulpmiddelen van de Deltamethode.
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BJZ begeleidt cliënten met een jeugdbeschermingsmaatregel én een jeugdreclasseringsmaatregel
vanuit het team ‘Dubbele Maatregel’. Door het
toepassen van een combinatie van methodieken
kan de cliënt en zijn gezin beter worden geholpen.
BJZ past deze werkwijze toe in alle regio’s.
Ter voorbereiding op het adolescentenstrafrecht
heeft BJZ in 2012 een pedagogische visie ontwikkeld, gericht op het verbinden van straf en zorg
(deze visie betreft alleen Holland Rijnland en
Midden-Holland en heeft geen betrekking op de
regio Zuid-Holland Zuid). De jeugdreclassering
vervult een belangrijke rol bij de goede overgang
van de jeugd- en volwassenreclassering. Hiervoor
wordt een protocol gevolgd met voorwaarden voor
de overdracht van jeugdreclassering naar volwassenreclassering.
In oktober 2010 is wetgeving ingevoerd die ertoe
verplicht effectief identiteitsfraude tegen te gaan.
Om die reden moet de identiteit van de jeugdigen
aan het begin van ieder traject worden vastgesteld.
BJZ vervult een belangrijke rol bij de verificatie van
de identiteit van de jeugdige.
Voor een betere informatie-uitwisseling zijn
verschillende voorzieningen ontwikkeld (zoals het
Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen
(LIJ) en de jeugdketenreferentie-architectuur, zoals
dat is opgenomen in het landelijke beleidskader
jeugdzorg 2013-2015. Deze moeten de komende jaren worden geïmplementeerd, doorontwikkeld en
vooral geborgd bij de instellingen. Dit houdt in dat
de Jeugdreclassering in het informatiseringsproces
actief participeert.
Actiepunten 2014:
De provincie:
• Overlegt met de Ministeries van VWS en V&J
over een manier van financieren die recht doet
aan de gewenste ontwikkeling om meer preventief te werken in het vrijwillige kader en te
voorkomen dat jongeren doorstromen naar het
zwaardere gedwongen kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering;
• Faciliteert een organisatiebrede toepassing van
Signs of Safety door BJZ en een intensievere
inzet van het Familie Netwerk Beraad;

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ziet toe dat iedere voogdijmedewerker volgens
de nieuwe methodiek Voogdij werkt;
Ziet toe dat de doorlooptijd voor de inzet van
jeugdbescherming in 75% van de gevallen maximaal 61 dagen is;
Stimuleert dat BJZ zoveel mogelijk werkt
volgens de vastgestelde streefwaarden van doorlooptijden: binnen 1 dag spoorbesluit bij BJZ/
AMK, binnen 1 week casusoverleg met de RvdK,
uiterlijk 5 dagen na de uitspraak van de kinderrechter start met uitvoering van gezinsvoogdij;
Ziet toe dat de kwaliteit van de verzoeken tot
onderzoek van BJZ/AMK aan de RvdK na het verbeteringsproces wordt geborgd, zodat de RvdK
snel en adequaat vervolgstappen kan zetten;
Ziet toe dat de Deltamethode conform de methodiek wordt uitgevoerd en verder ontwikkeld
in de Vliegwielprojecten, zodat de duur van
de OTS en uithuisplaatsing wordt verkort en
OTS en uithuisplaatsingen zoveel als mogelijk
worden voorkomen;
Ziet erop toe dat de implementatie van het
voogdijtraject (Verschoven gezag) goed verloopt.
Bewaakt dat BJZ binnen de functie jeugdbescherming een caseload van gemiddeld 1:15
voor de OTS handhaaft en voor de voogdij een
caseload van 1:23;
Bewaakt dat de uitvoeringsafspraken (2007)
over het span of control OTS en voogdij worden
uitgevoerd;
Overlegt met BJZ over de implementatie van
het wetsvoorstel Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen;
Maakt afspraken met BJZ over de implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek van
de commissie Samson naar seksueel misbruik
in de jeugdzorg en het kwaliteitskader
“Voorkomen seksueel misbruik”;
Ziet erop toe dat BJZ van iedere medewerker
een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
in bezit heeft;
Bewaakt dat BJZ binnen de functie jeugdreclassering een gemiddelde caseload van 1:18
handhaaft, waarbij gestreefd wordt naar een
gemiddelde caseload van 1:17, conform de landelijke norm;
Stimuleert dat de jeugdreclassering een gerichte aanpak hanteert die erop gericht is om
jongeren op school te krijgen en te houden;
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•

•

•

•

Bevordert dat jeugdreclassering actief deelneemt aan de netwerk- en trajectberaden, zodat
jongeren die vrij komen een verantwoorde
daginvulling hebben;
Bevordert dat de ontwikkelde werkwijze bij een
dubbele maatregel in alle regio’s wordt toegepast;
Ziet erop toe dat BJZ actief deelneemt aan de
ingebruikname en praktische toepassing van de
verificatieverplichting;
Stimuleert participatie van de jeugdreclassering
in het informatiseringsproces.
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3.1.

Inleiding

Het indicatiebesluit van BJZ bepaalt welke aanspraak de cliënt heeft op jeugdzorg. In de provincie is een gevarieerd aanbod van zorg beschikbaar
dat geleverd wordt door vier zorgaanbieders die
door de provincie worden gesubsidieerd: Cardea,
Stek, TriviumLindenhof en Horizon. Wanneer niet
voldoende zorg beschikbaar is, kan deze aanspraak
tot gelding worden gebracht bij een zorgaanbieder
die door een andere provincie wordt gesubsidieerd
(buitenprovinciale plaatsing) of een landelijk werkende instelling (LWI) met specialistische zorg.

3.2.

Aansluiten bij één gezin-één plan

De zorg moet passen bij de hulpvraag van jeugdigen en het beoogde resultaat opleveren. Afgelopen
jaren is steeds meer ingezet op vroegtijdige lichte
vormen van zorg om te voorkomen dat op een
later moment zwaardere zorg nodig is. De afgelopen tijd wordt duidelijk, als gevolg van door de gemeenten gewenste transformatie, hoe de tendens
zich verder ontwikkelt.
Landelijk en in de transitieregio’s in Zuid-Holland
wordt uitgegaan van “één gezin, één plan” en
wordt de zorg primair ingezet ter versterking en

ondersteuning van “eigen kracht”. Gemeenten
leggen het zwaartepunt van hun beleid bij:
1. primair: de “pedagogische omgeving”,
2. secundair: zorg gericht op aanvullen en ondersteunen van “eigen kracht”,
3. tertiair: zorg gericht op (gedeeltelijke) overname van (opvoedings)verantwoordelijkheid.
Op grond van het Hoofdlijnenakkoord moet
voldoende aanbod van verantwoorde, doelmatige
zorg beschikbaar blijven. Aan BJZ en de jeugdzorgaanbieders wordt de gelegenheid geboden om toe
te groeien naar zorgvormen die vanaf 1 januari
2015 door de gemeenten zullen worden ingezet. De
mogelijkheden van de experimenteerruimte, voor
zover passend binnen onze verantwoordelijkheid,
kunnen hiertoe worden benut. Hiermee kunnen
de organisaties in hun dienst- en hulpverlening, in
overleg met transitieregio’s, op flexibele wijze inspelen op regionale ontwikkelingen. De afspraken
kunnen alleen worden gemaakt op voorwaarde dat
deze in geen enkel opzicht leiden tot verschraling
van de zorg en/of oplopende wachtlijsten.
De Provinciale Samenwerking Jeugdzorg Zuid Holland (PSJ) fungeert als ondersteuningsorgaan ten
behoeve van BJZ en de jeugdzorgaanbieders. Door
intensief overleg en advisering aan de provincie
draagt de PSJ bij aan ontwikkeling en optimalisering van de jeugdzorg.

Samenwerkingsproject Transitie en Transformatie Jeugdzorg
Pilot Eén kind één gezin één plan één contactpersoon Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Een systeemgerichte en vraaggerichte werkwijze voor zorg en onderwijs in de regio ontwikkelen.
Hierbij krijgt elk kind/ gezin één plan van aanpak/ geïntegreerd zorgarrangement met één
casemanager (contactpersoon).
De pilot wordt uitgevoerd op het Merewade College (VO) en de JP Waale school (PO). Wanneer
een jeugdige een probleem heeft, neemt een casemanager de casus van begin tot eind ter hand.
De casemanager helpt bij het oplossen van de problemen in samenwerking met het netwerk,
waardoor instroom in zwaardere zorg kan worden voorkomen.
In de pilot participeren:
SMW (Rivas), MEE, Bureau Jeugdzorg, jeugdzorgaanbieder (TriviumLindenhof),
Samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet onderwijs, gemeenten
Bijdrage jeugdzorg:
Bureau Jeugdzorg en TriviumLindenhof participeren in pilot (casemanager e.d.).
Website:
www.onsnzorg.nl/pilots/pilot-1-gezin-1-plan-1-contactpersoon-passend-onderwijs
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3.3.

Passend zorgaanbod

In 2013 heeft de provincie haar inzet op het bieden
van effectieve zorg aan zoveel mogelijk cliënten
gecontinueerd. We streven ernaar de wachtlijsten zo beperkt te mogelijk houden conform het
Landelijk Beleidskader 2013-2015. Daarbij zorgt de
provincie ervoor dat in ieder geval aan jeugdigen
in crisissituaties en in situaties waarbij de veiligheid in het geding is direct zorg wordt geleverd.
Met de zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt om
het perspectief van de cliënt leidend te laten zijn
in het zorgtraject: uitgangspunt is een zo spoedig
mogelijke uitstroom uit de jeugdzorg met een
duidelijk perspectief voor school, werk, inkomen,
wonen, relaties met familie/vrienden en andere
voor de cliënt belangrijke leefgebieden. Binnen de
afspraken om het perspectief van de cliënt centraal
te stellen werken zorgaanbieders steeds meer met
het versterken van de eigen kracht van de cliënt en
zijn omgeving (o.a. Familie netwerk Beraad en de
methode Signs of Safety).
In 2014 zet de provincie verder in op het project
“participeren kan je leren” dat in 2013 is gestart
door Horizon en Cardea, dat integrale trajectzorg
biedt voor cliënten die verblijven of verbleven in
JeugdzorgPlusvoorzieningen of in een specialistische voorziening voor 24-uurs zorg. De provincie
wil bereiken dat in 2014 Stek en TriviumLindenhof
hierbij aansluiten.
Het project “Jong Ouderschap” (tienermoeders), dat
drie jaar heeft gelopen bij Cardea wordt geëvalueerd. Het subsidie loopt af per 31 december 2013.
Het project heeft voorzien in een behoefte. Op
basis van de evaluatie wordt bepaald of en zo ja op
welke wijze het project wordt gecontinueerd in
2014. Overleg met de transitieregio’s is hierbij van
belang.
De provincie blijft het gebruik van de pleegzorg
en gezinshuizen stimuleren. De transitieregio’s
ondersteunen dit beleid. Ter verbetering van de
screening van pleegouders en de veiligheid van
jeugdigen in (netwerk)pleeggezinnen is landelijk
het ‘Protocol Netwerkpleegzorg’ en het ‘kwaliteitskader voorbereiding en screening pleegouders’
ontwikkeld. De provincie ziet toe op de naleving
hiervan. Op 4 december 2012 heeft de Eerste Kamer
het wetsvoorstel verbetering positie pleegouders
aangenomen. Het voorziet in een positieverster-

king van de pleegouders en in het leveren van
pleegzorg op basis van contractuele afspraken tussen pleegouders en instelling voor pleegzorg. Deze
wet is 1 juli 2013 ingegaan. In 2014 zal de provincie
in overleg met Horizon, de WSG, de SGJ en de
Pleegouderraad van Horizon, de Nederlandse Vereniging voor Pleegzorg (NVP) en Zorgbelang bezien
op welke wijze pleegzorg in zijn geheel en ook de
belangen van pleegouders en pleegkinderen beter
kunnen worden behartigd, onder meer in verband
met de transitie.
Jeugdigen in spoedeisende situaties (crisisplaatsingen) moeten binnen 24 uur geholpen blijven worden. Voldoende ambulante en residentiële capaciteit moet hiervoor beschikbaar zijn. De provincie
zet hiervoor met name in op eerdere uitstroom en
verbetering van “aansluitende zorg”.
Groot belang hecht de provincie aan de uitkomsten
van de Commissie Samson. In 2013 zijn door de
provincie afspraken gemaakt met BJZ en de ZuidHollandse zorgaanbieders over de implementatie
van de aanbevelingen van de Commissie Samson
en het kwaliteitskader van de commissie Rouvoet.
De provincie toetst jaarlijks in werkplannen en
jaarverslagen van BJZ en zorgaanbieders:
• De afspraken met betrekking tot de Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG);
• De afspraken met betrekking tot intern preventief beleid ter voorkoming van kindermishandeling en seksueel misbruik;
• de afspraken over inzet voor brandveiligheid
van (semi) residentiële accommodaties.
Ook in de reguliere gesprekken met jeugdzorgaanbieders wordt aan deze punten aandacht besteed.
Actiepunten 2014:
De provincie stimuleert het volgende:
• Inzetten van zo efficiënt en effectief mogelijke
zorg, d.w.z. vanuit de perspectiefbenadering
bieden van de juiste zorg, op het juiste moment
en de juiste plek;
• Zorgdragen voor voldoende passend zorgaanbod voor kwetsbare groepen, waaronder tienermoeders en zwerfjongeren;
• Sturen op het bereiken van evenwicht in de
relatie vraag en aanbod naar pleegzorg en gezinshuizen;
• Zorgdragen voor voldoende crisiscapaciteit;
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•

•

•

•

Stimuleren dat zorgaanbieder Horizon en de
drie regionale zorgaanbieders het project “participeren kan je leren” uitbouwen;
Bieden van mogelijkheden voor de jeugdzorgaanbieders om zich in te zetten voor de
voorbereiding op de transitie, zodat zij in hun
dienst- en hulpverlening op flexibele wijze kunnen inspelen op regionale ontwikkelingen in de
transitieregio’s;
Toetsen dat alle medewerkers van de jeugdzorgaanbieders en AKJ over een (recente) VOG
beschikken;
Maken van afspraken (ook met BJZ)  met
jeugdzorgaanbieders over de implementatie
van de aanbevelingen uit het onderzoek van de
commissie Samson naar seksueel misbruik in
de jeugdzorg.

3.4.

Nieuwe zorgaanbieders in
Zuid-Holland

De provincie beschikt momenteel over een gevarieerd, veilig, kwalitatief goed en verantwoord
zorgaanbod voor jeugdigen en ouders/opvoeders.
Aan een nieuwe zorgaanbieder kunnen subsidies
worden verleend als naar het oordeel van Gedeputeerde Staten hieraan behoefte bestaat op basis van
de afstemming van vraag en aanbod en als wordt
voldaan aan de provinciale regelgeving.
Actiepunt 2014:
• Realiseren van een overzichtelijk, veelzijdig
en kwalitatief goed toegerust aanbod van
verantwoorde zorg voor jeugdigen en ouders/
opvoeders.

Samenwerkingsproject Transitie en Transformatie Jeugdzorg
Proeftuinen Jeugd & Gezinsteams Holland Rijnland
Verhogen van de kwaliteit van de jeugdhulp en vermindering van het gebruik van (zware)
specialistische voorzieningen, bundeling expertise ambulante hulp in jeugd en gezinsteams.
In 2014 gaan proeftuinen van start met 6 jeugd en gezinsteams.
Jeugd en gezinsteams ondersteunen gezinnen en jongeren met problemen op het gebied van
opvoeden en opgroeien, bij het vinden van hun eigen antwoorden op hun eigen vragen. Daarmee
wordt het hulpaanbod doelmatiger en overzichtelijker. Vanaf 2015 moet er een regionaal
dekkend aanbod zijn.
In de jeugd en gezinsteams participeren:
maatschappelijk werk, MEE, Bureau Jeugdzorg, jeugdzorgaanbieders, jeugd GGZ, verslavingszorg,
jeugd LVB
Bijdrage jeugdzorg:
Bureau Jeugdzorg (toegang en JPT) participeert in de jeugd en gezinsteams
Cardea participeert in de jeugd en gezinsteams
Website: http://www.hollandrijnland.net/
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3.5.

DecentralisatieLandelijk Werkende
Instellingen

In het Beleidskader 2013-2016 is opgenomen dat de
provincie tot en met 2014 zorg inkoopt bij enkele
landelijk werkende Instellingen (LWI’s): de William
Schrikker Stichting Pleegzorg, Pluryn Hoenderloo
Groep, Avenier (inmiddels gefuseerd met Horizon)
en de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn (SGJ),
met een maximum van het budget per instelling
dat de provincie ontvangt van VWS voor de LWI’s.
Bij onvoldoende passende en/of verantwoorde zorg
van de vier provinciale jeugdzorgaanbieders kan
zorg van LWI’s worden ingezet maar alleen als dit
volgens BJZ om zorginhoudelijke redenen noodzakelijk is.
Actiepunten 2014:
• Capaciteit beschikbaar stellen bij de William
Schrikker Groep Pleegzorg, Pluryn Hoenderloo
Groep, Horizon/Avenier en SGJ tot het maximum van het budget dat de provincie voor
deze zorgaanbieders extra van VWS ontvangt in
2014.
• De provincie maakt in overleg met BJZ, LWI’s
en provinciale zorgaanbieders afspraken over
door- en terugverwijzing tussen zorgaanbieders
en aansluiting van de zorg.

3.6.

JeugdzorgPlus

In de bestuursafspraken tussen het Rijk, VNG, IPO
en UvW is overeengekomen dat de verantwoordelijkheid voor de JeugdzorgPlus bij de transitie door
het Rijk wordt overgeheveld naar de gemeenten.
Deze sector is van belang voor de provinciale
jeugdzorg omdat vaak eerdere zorg, al dan niet

op basis van een indicatie of een gezagsmaatregel
(OTS), is verleend en na uitstroom uit de JeugdzorgPlus een deel van de cliënten provinciaal
gefinancierde jeugdzorg ontvangt op basis van een
indicatie.
Het Ministerie van VWS heeft voor de JeugdzorgPlus een verdeling gemaakt in zorg¬gebieden. De
provincie Zuid-Holland vormt met het Stadsgewest
Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam het zorggebied Zuidwest.
In het ‘beleidskader trajecten JeugdzorgPlus’ geeft
het ministerie aan dat benodigde capaciteit voor
gesloten jeugdzorg binnen het zorggebied opgebouwd moet zijn. In 2014 is dit gerealiseerd.
VWS heeft in genoemd beleidskader ook vastgelegd dat de JeugdzorgPlus werkt met een perspectiefgerichte trajectaanpak. De provincie vindt
een goede aansluiting tussen de open en gesloten
jeugdzorg van groot belang vanuit het ingezette
perspectiefbeleid en hecht waarde aan het voorkomen van ‘verdringing’ in de open jeugdzorg door
versnelde uitstroom uit JeugdzorgPlus.
Actiepunten 2014
• Stimuleren dat voldoende capaciteit gesloten
jeugdzorg in zorggebied Zuidwest beschikbaar
is;
• Steun verlenen aan de ontwikkeling door VWS
van trajectzorg tussen de gesloten jeugdzorg en
provinciale jeugdzorg;
• Overleg met beide stadsregio’s, provinciale
zorgaanbieders, het Ministerie van VWS en de
JeugdzorgPlusinstellingen continueren;
• Overleggen met de transitieregio’s of er draagvlak is voor bovenregionale samenwerking in
de JeugdzorgPlus, eventueel op basis van de
nieuwe Jeugdwet.
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4 Participatie, cliëntenbeleid en 			
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Cliënten hebben het wettelijke recht beroep te
doen op de vertrouwenspersoon. De provincie verstrekt hiervoor subsidie aan de Stichting Advies- en
Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Daarnaast voert
de provincie in het kader van medezeggenschap
cliëntenbeleid uit door toezicht te houden op het
functioneren van cliëntenraden binnen de individuele jeugdzorginstellingen, te zorgen voor ondersteuning van cliënten bij individuele klachten via
het AKJ en het ondersteunen via Zorgbelang van
het provinciale overleg van cliëntenraden en de
jongerenraden. Ook geeft de provincie het AKJ en
Zorgbelang opdracht om individuele klachten te
vertalen naar een collectief niveau. Tevens betrekt
de provincie jongeren, opvoeders en docenten bij
de ontwikkeling van beleid door het organiseren
van jongerendebatdagen, jeugdpanels, cliëntenraden en jongerenraden.
De transitieregio’s hebben cliëntparticipatie eveneens hoog in het vaandel staan, getuige de inmiddels bekende visies. De transitieregio’s vertalen
hun voornemens op dit thema naar een operationeel niveau. Afhankelijk van de inhoud van de
nieuwe Jeugdwet en vormgeving hiervan door de
transitieregio’s, zal de provincie in 2014 pilots en
initiatieven gericht op cliëntparticipatie vanuit de
regio’s ondersteunen. Het onderwerp wordt in 2014
afzonderlijk geagendeerd in het Overhedenoverleg
en Transitieplatform.

Actiepunten 2014
• Zorgdragen voor het in voldoende mate beschikbaar zijn van vertrouwenspersonen voor
cliënten van BJZ en jeugdzorgaanbieders;
• Ziet er op toe dat alle jeugdzorgaanbieders een
cliëntenraad hebben alsmede het faciliteren
van de cliëntenraden;
• Ondersteunen van het provinciale overleg van
cliëntenraden/jongerenraden door Zorgbelang;
• Beschikbaar komen van een evaluatie en rapportage over het niveau van de ondersteuning
door Zorgbelang;
• Zorgen dat het AKJ en Zorgbelang de individuele klachten naar een collectief niveau vertalen,
inclusief voorstellen voor beleidsaanpassingen;
• Voeren van overleg met (het provinciale overleg
van) de cliëntenraden en jongerenraden over
alle onderwerpen die voor cliënten van belang
zijn;
• Toezien dat ten minste tweemaal per jaar overleg plaatsvindt tussen Zorgbelang Zuid-Holland
en AKJ voor de versterking van de ondersteuning van de collectieve belangenbehartiging
van jeugdigen;
• Agenderen van het thema cliëntparticipatie
in de jeugdzorg in het Overhedenoverleg en
Transitieplatform en stimuleren en faciliteren
van (boven)lokale projecten en pilots.
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5.1.

Inleiding

De provincie is verantwoordelijk voor de planning
en financiering van de geïndi¬ceerde jeugdzorg in
Zuid-Holland, exclusief de stadsregio’s Haaglanden
en Rotterdam. De provincie verzamelt kwantitatieve gegevens over de uitvoering van de jeugdzorg
en maakt analyses en prognoses van vraag en
aanbod. De jeugdzorgaanbieders worden gefinancierd op basis van P x Q. P x Q is een systematiek
waarbij het subsidie wordt bepaald op basis van
de combinatie prijs (P) en hoeveelheid (Q). Deze
bekostigings¬systematiek is een instrument waarmee op kostenefficiency kan worden gestuurd.
Sinds 2012 wordt ook het effect (E) van de zorg
betrokken in de sturing.

5.2.

Planning

Op grond van de Wjz is de provincie tot de decentralisatie nog volledig verantwoordelijk voor de
planning en financiering van de jeugdzorg. Gedeputeerde Staten dragen ervoor zorg dat cliënten
met een indicatie hun aanspraak op jeugdzorg
kunnen verzilveren bij een zorgaanbieder. De
provincie subsidieert hiervoor BJZ en een aantal
zorgaanbieders. Om de uitvoering van deze taak
te monitoren ontvangt de provincie van BJZ en de
zorgaanbieders ieder kwartaal kwantitatieve gegevens over de aantallen nieuwe cliënten, wachtende
cliënten, cliënten in behandeling en cliënten voor
wie de behandeling is beëindigd. De nauwkeurigheid van deze gegevens is sinds 2008 toegenomen.
De provincie heeft hiermee een actueel beeld
van de instroom en uitstroom in de jeugdzorg en
van de verhouding tussen vraag en aanbod in de
jeugdzorg. Met behulp van provinciale rekenmodellen kunnen onder meer veranderingen in de
verhouding tussen zorgvormen en veranderingen
in wachtlijsten worden geanalyseerd. Tevens wordt
ieder jaar een prognose van vraag en aanbod in
het toekomstige jaar gemaakt evenals een globale
raming van het benodigde budget voor de zorg
voor de cliënten. De rekenmodellen worden regelmatig getoetst op betrouwbaarheid en zonodig
aangepast en aangevuld. De gegevens en analyses
worden gebuikt voor overleg met de zorgaanbieders en zonodig voor eventuele aanpassing van het
beleid. Ieder kwartaal wordt de Kwartaalinformatie
samengesteld voor Provinciale Staten.

Actiepunten 2014:
• Verzamelen van actuele kwantitatieve gegevens
over de uitvoering van de jeugdzorg alsmede
het analyseren en beschikbaar stellen daarvan,
onder meer in het kader van de transitie;
• Gebruiken van cijfers en analyses voor aanpassing van beleid respectievelijk. beleidsontwikkeling.

5.3.

Financiering

De provincie financiert de jeugdzorgaanbieders
volgens de bekostigingssystematiek PxQ. Zorgaanbieders worden gesubsidieerd op basis van een
aantal te leveren bekostigingseenheden (Q) tegen
een vastgestelde prijs (P) per bekostigingseenheid.
Het streven is te sturen op P en Q in combinatie
met effectiviteit (E). Hiertoe worden de prestatieindicatoren doelrealisatie, cliënt-tevredenheid en
reguliere beëindiging van de zorg gemeten. De
meting van de vierde prestatie-indicator, vermindering ernst problematiek, wordt indirect gemeten
via de prestatie-indicator doelrealisatie. Inmiddels
beschikt de provincie over de gegevens van de
meting van de prestatie-indicatoren over enkele
opeenvolgende jaren. De metingen van de prestatie-indicatoren worden zoveel mogelijk betrokken
bij de financiering van de jeugdzorgaanbieders
volgens de PxQ bekostigingssystematiek.
Bij de interpretatie van metingen wordt rekening
gehouden met de invloed van factoren als verzwaring van de problematiek, demografische ontwikkelingen en beleidsontwikkelingen. De gegevens
over de prestatie-indicatoren geven een algemene
indruk van het effect van de jeugdzorg en worden
gebruikt als basis voor overleg met de zorgaanbieders. Een exacte effectmeting vereist echter apart
onderzoek.
Met het oog op de transitie is het gewenst dat de
jeugdzorgaanbieders kunnen toegroeien naar de
nieuwe situatie. Transitieregio’s hebben aangegeven te weinig ruimte te zien in de bekostigingssystematiek. In het kader van de transitie kan een
deel van het totale subsidievolume in overleg van
de transitieregio’s met de jeugdzorgaanbieders
worden ingezet, eventueel op andere wijze als via
de bekostigingssystematiek PxQ, onder voorwaarde
dat het zorgaanbod niet versobert. Aangepaste
zorgvormen en methodieken kunnen hier eveneens bij betrokken worden. Nog in 2013 zal de
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provincie in overleg treden met de transitieregio’s
en de jeugdzorgaanbieders over de uitwerking
hiervan.
Actiepunten 2014:
• Er is inzicht in effectiviteit van de zorg met behulp van meting van de prestatie-indicatoren;
• Toestaan dat de jeugdzorgaanbieders in overleg
met de transitieregio’s een deel van het subsidievolume inzetten, eventueel op andere wijze
als via de bekostigingssystematiek PxQ, onder
de voorwaarde dat het zorgaanbod niet versobert.
• Gegevens over de prestatie-indicatoren doelrealisatie, cliënttevredenheid, en reguliere
beëindiging van de zorg worden verzameld,
geregistreerd en bewerkt;
• De effectiviteit van de zorg wordt geanalyseerd
waarbij rekening wordt gehouden met de invloed van externe factoren.

5.4.

Terugdringen bureaucratie en regeldruk

De regierol van de provincie voor de acties zoals
verwoord in het actieplan ‘Verminderen ervaren
regeldruk: regels in de jeugdzorg anders bekeken’ heeft onverminderd prioriteit. De acties zijn

inmiddels ingebed binnen de werkwijze van de
Zuid-Hollandse jeugdzorgaanbieders en BJZ. Daar is
door de nadruk op vermindering van de regeldruk
bijvoorbeeld meer aandacht gekomen voor het perspectief van de cliënt. De provincie draagt zelf bij
aan de vermindering van regeldruk door kritisch
te blijven op het eigen aandeel in de regeldruk bij
de jeugdzorginstellingen die provinciale subsidie
ontvangen. De afgelopen jaren heeft de provincie
het opvragen van beleidsgegevens aan de jeugdzorginstellingen sterk teruggebracht tot het minimaal
noodzakelijke; de opgevraagde gegevens worden
door de provincie daadwerkelijk gebruikt.
Actiepunten 2014:
• Aanpassing van de gegevensuitvraag voor subsidierelaties op de bijdrage ervan aan de ervaren
regeldruk voor de jeugdzorginstellingen en
transitieregio’s, waar mogelijk.
• Gegevensdefinities, meeteenheden en peildata
voor de beleidsgegevens van BJZ en de jeugdzorgaanbieders, evenals formats voor levering
van gegevens worden gestandaardiseerd.
• Het thema wordt besproken en de informatie
wordt ingebracht in de bovenregionale werkgroep beleidsinformatie waarin de drie transitieregio’s met elkaar samenwerken en waaraan
de provincie faciliterende diensten verleent.
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6.1.

Inleiding

Het Hoofdlijnenakkoord geeft aan: “zorgen voor
goede kwaliteit, toegankelijkheid en tijdigheid van
jeugdzorg zolang de provincie wettelijk verantwoordelijk is. Dit betekent in de coalitieperiode:
handhaven van het huidige budgetniveau”. Voor
het realiseren van deze taak is voor 2014 een budget beschikbaar van € 126.004.360, 00. Dit bedrag
bestaat grotendeels uit een doeluitkering van het
Rijk en een deel provinciale middelen·.

6.2.

Meerjarenbegroting

In tabel 1 wordt het financiële meerjarenperspectief gegeven voor 2014 en 2015 op basis van de vier
doelen in het Beleidskader Jeugdzorg 2013-2016. De
bedragen zijn onder voorbehoud van de vaststelling van de omvang van de doeluitkering door het
Rijk en de vaststelling van de provinciale begroting
door Provinciale Staten. Voor het jaar 2014 geldt
dat provinciebreed er nog heroverwegingen plaats
zullen vinden als gevolg van de noodzakelijke forse
bezuinigingen op de provinciale uitgaven.
Vanaf 2013 is de doeluitkering jeugdzorg gebaseerd
op het verdeelmodel van SCP4. Dit verdeelmodel is
gebaseerd op demografische factoren waarvan is
vastgesteld dat deze van invloed zijn op de behoefte aan jeugdzorg (het absolute aantal jeugdigen
van nul tot en met zeventien jaar, wegingsfactoren
voor jongens, jeugdigen met een lage opleiding,
niet-westerse allochtone jeugdigen, jeugdigen uit

eenoudergezinnen en jeugdigen uit gezinnen
met een laag inkomen). Deze herverdeling heeft
consequenties gehad voor de omvang van de
doeluitkering.
Op 5 juli 2012 heeft het ministerie van VWS voor
2013 een structurele korting van 2,65% aangekondigd op de doeluitkering. De provincie is hier een
bezwaarprocedure tegen gestart, maar de bezwaren zijn ongegrond verklaard. In afwachting van
de definitieve uitspraak was de korting voor 2013
gefinancierd met middelen uit egalisatiereserve
en provinciale middelen. Met ingang van 1 januari 2014 zal de provincie echter het deel van de
boekjaarsubsidies dat wordt gefinancierd met de
doeluitkering jeugdzorg VWS met 2,65% korten.
Het ministerie van V&J heeft op 29 oktober 2012
een structurele korting van 1,4% voor 2014 aangekondigd voor de taken jeugdbescherming en
jeugdreclassering. De bezwaren van de provincie
tegen de aankondiging van deze korting zijn
ongegrond verklaard. De provincie is in afwachting
van het definitieve besluit met betrekking tot deze
korting en zal zich beraden op eventuele verdere
juridische stappen.
De provincie is genoodzaakt om met ingang van
1 januari 2014 een korting van 1,4% door te voeren
op het deel van de boekjaarsubsidie dat wordt gefinancierd met de doeluitkering van het Ministerie
van V&J. Indien het Ministerie van V&J uiteindelijk besluit niet over te gaan tot de korting zullen
hoofdstuk 6 van dit Uitvoeringsprogramma en de
boekjaarbeschikking 2014 van Bureau Jeugdzorg
Zuid-Holland worden aangepast.

Tabel 1: meerjarenbegroting
Doelen
1 Aansluiting lokaal jeugdbeleid en provinciale jeugdzorg

2014

2015

2016

8.672.920

PM

PM

2 Toegang tot de jeugdzorg

41.600.378

PM

PM

3 Aanspraak op jeugdzorg

75.107.726

PM

PM

623.336

PM

PM

126.004.360

PM

PM

4 Cliëntenbeleid
Totaal inzet
		
Dekkingsbron
1 Provinciale middelen
2 Doeluitkering
3 Egalisatiereserve
Totaal dekking

		
9.677.920

PM

PM

108.525.704

PM

PM

7.800.736

PM

PM

126.004.360

PM

PM

Deze bedragen zijn onder voorbehoud besluitvorming van PS en uitkomst bezwaarprocedure VWS
4

Tot 2011 was de doeluitkering jeugdzorg nagenoeg geheel verdeeld op historische grondslag. In 2011 en 2012 is de doeluitkering jeugdzorg verdeeld voor
50% gebaseerd op het verdeelmodel SCP en voor 50% op historische grondslag.
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6.3.

Inzet financiële middelen 2014

Tabel 2 geeft per doel een overzicht van de middelen die ingezet worden. In totaal gaat het in 2014
om € 126.004.360,00 bestaande uit doeluitkering
jeugdzorg, provinciale middelen en egalisatiereserve. In het provinciale budget Jeugd is in 2014 een
totaalbedrag beschikbaar van
€ 9.677.920,00. Daarnaast stelt de provincie in 2014
€ 7.800.736,00 beschikbaar uit de egalisatiereserve

om te zorgen voor goede kwaliteit, toegankelijkheid en tijdigheid van jeugdzorg in 2014.
In de beleidsvisie Maatschappelijke Participatie is
de volgende inzet voor jeugd opgenomen:
- Subsidie aan JSO van € 2.678.665, -;
- Subsidies aan de stichting Zorgbelang van €
25.000, - De mogelijkheid voor aanvullende projecten
door Stichting Tympaan Instituut

Tabel 2: Totaaloverzicht dekking financiële middelen 2014
Doelen
		

Doel
uikering

1 Aansluiting lokaal jeugdbeleid en provinciale jeugdzorg		

Provinciale
middelen

Egalisatie
reserve

Totaal
budget

8.672.920		

8.672.920

2 Toegang tot de jeugdzorg

37.309.578

209.960

4.080.840

41.600.378

3 Aanspraak op jeugdzorg

70.642.790

770.040

3.694.896

75.107.726

573.336

25.000

25.000

623.336

PM			

PM

4 Cliëntenbeleid
5 OVA en prijscompensatie 2013
Totaal

108.525.704

9.677.920

7.800.736

126.004.360

De doelen 1 t/m 4 van het provinciale jeugdzorg en jeugdbeleid, worden gespecificeerd in tabel 2.1 tot en met 2.4.

Tabel 2.1: Aansluiting lokaal jeugdbeleid en provinciale jeugdzorg
Lokaal jeugdbeleid en provinciale jeugdzorg
Innovatie
Jeugd- en cliëntparticipatie
Kwetsbare jongeren

Budget
1.592.704
150.000
900.000

Transitiebijdrage 2014 Holland Rijnland

1.288.623

Transitiebijdrage 2014 Midden Holland

696.875

Transitiebijdrage 2014 Goeree-Overflakkee

104.505

Transitiebijdrage 2014 Zuid Holland Zuid

1.321.753

Transitie en kwaliteitsverbetering

1.227.665

Transitie –Pilotprojecten

1.200.000

Opdrachten
Totaal aansluiting lokale jeugdbeleid en provinciale jeugdzorg

190.795
8.672.920
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Tabel 2.2: Toegang tot de jeugdzorg
Realiseren van integrale toegang
Doeluitkering
		

Provinciale
middelen

Egalisatie
reserve

A Realiseren van integrale toegang (Jeugd en Gezin)			
1 Indicatiestelling/verwijzing

5.408.200		

3.836.369

2 Casemanagement

4.907.136		

244.471

3 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

5.977.124		

4 Hulpverlening

3.799.373		

B Justitietaken			
1 Jeugdbescherming
2 Jeugdreclassering
C Casusoverleg
Totaal BJZ ZH

14.646.270

209.960

2.530.098		
41.377		
37.309.578

209.960

4.080.840

Doeluitkering
middelen

Provinciale
reserve

Egalisatie

Tabel 2.3: aanspraak op jeugdzorg
Aanspraak op jeugdzorg
			
TriviumLindenhof

16.978.585 		

Cardea

20.147.194 		

Stek

10.425.619 		

Horizon

18.750.022 		

Avenier (Horizon)

441.743		

PSJ		80.000
Pluryn Hoenderloo Groep

1.796.120		

William Schrikker Stichting Pleegzorg

646.833		

Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

706.313		

Buitenprovinciaal zorgaanbod

750.360

690.040

59.600

Impuls kwaliteitsverbetering en vraag en aanbod 			

3.635.296

Totaal Zorgaanbod

70.642.790

770.040

3.694.896

Doeluitkering
middelen

Provinciale
reserve

Egalisatie

Provinciaal cliëntenplatform		

25.000

Tabel 2.4: cliëntenbeleid
Cliëntenbeleid
			

Cliënten vertrouwenspersoon
Cliënten vertrouwenspersoon voor LWI’s
Totaal cliëntenbeleid

570.258		
3.078		
573.336

25.000
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6.4.

Egalisatie- en programmareserve

In het kader van de Wjz en bijbehorend Uitvoeringsbesluit is het toegestaan een egalisatiereserve5 op
te bouwen. In deze reserve worden de nog niet
bestede middelen voor jeugdzorg die de provincie heeft ontvangen met doeluitkering jeugd-

zorg gereserveerd. Het doel hiervan is financiële
knelpunten op te vangen. In 2014 wordt een deel
van de egalisatiereserve ingezet om het verschil
in doeluitkering als gevolg van de herverdeling
op basis van het verdeelmodel SCP op te vangen.
In tabel 3 wordt de prognose van het saldo van de
egalisatiereserve over 2014 weergegeven.

Tabel 3: prognose van egalisatiereserve
Egalisatie reserve

2013

2014

2015

Stand egalisatiereserve 1 januari

22.930.967

12.723.365

PM

Raming onttrekking/toevoeging

-9.207.602

-4.079.072

PM

Vrijval ten gunste van provinciale middelen 			
6

Raming afrekening 2012

-1.000.000

-3.721.664

Verwachte stand egalisatiereserve 31 december

12.723.365

4.922.629

PM

5 Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) worden de nog niet bestede middelen voor jeugdzorg (egalisatiereserve) onder de overlopende passiva verantwoord (OVP Jeugdzorg).
6 Inzet en omvang van provinciale middelen na 2013 zal door het college van Gedeputeerde Staten worden heroverwogen
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Bijlagen
Bijlage 1: Lijst met afkortingen
AKJ
AMK
AMHK
AWBZ
BJZ
BSN
CIZ
CJG
COB
EKD
FNB
HKZ
IPO
JB
Jeugd-GGZ
Jeugd-LVB
JJI
JPT
JR
JSO
LBK
LIJ
LWI
NJI
OTS
P
PSJ
Q
R
RAS
RvdK
TGV
UvW
VIB
VIR
V en J
VNG
VWS
Wjz
Wmo
ZAT

Advies Klachtenbureau Jeugdzorg
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Bureau Jeugdzorg
Burgerservicenummer
Centraal Indicatieorgaan Zorg
Centrum voor Jeugd en Gezin
Casusoverleg Beter Beschermd
Elektronisch Kinddossier
Familie Netwerk Beraad
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
Interprovinciaal Overleg
Jeugdbescherming
Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg
Jeugd Licht Verstandelijk Beperktenzorg
Justitiële jeugdinrichting
Jeugdpreventieteam
Jeugdreclassering
Jeugd Samenleving en Opvoeding
Landelijk Beleidskader
Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen
Landelijk Werkende Instelling
Nederlands Jeugdinstituut
Ondertoezichtstelling
Prijs per product
Provinciale Samenwerking Jeugdzorg
Hoeveelheid aangeboden producten
Resultaat/effectiviteit van de uitgevoerde zorgeenheid (bekostigingseenheid)
Regionale Agenda Samenleving
Raad voor de Kinderbescherming
Therapeutische Gezinsverzorging
Unie van Waterschappen
Verbetering Indicatiestelling Bureaus Jeugdzorg
Verwijsindex Risicojongeren
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet op de jeugdzorg
Wet maatschappelijke ondersteuning
Zorg advies team

Bijlagen
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1.757

STP

€
€
€
€

Casemanagement/contactpersoon

Consultatie/deskundigheidsbevordering voorliggende voorzieningen

Niet-geïndiceerde ambulante zorg

Kindertelefoon

Bijlagen
€
€
€
€

Cliëntvertrouwenspersoon bureau jeugdzorg

Experimenten

Steunfuncties

Totaal overige posten
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II.

Zorgaanbod

Totaal subsidie bureau jeugdzorg

€ 42.107.573

Totaal taken bureau jeugdzorg

prijs per
eenheid

hoeveelheid

subsidiebedrag

Subsidieverlening 2012

€ 42.640.002

532.429

148.829

308.600

75.000

€ 25.344.432

244.296

1.964.839

1.773.697

5.393.039

5.786.848

10.181.713

Totaal VWS taken

Hulpverlening

€

€

Indicatiestelling / verWijzing

Advies- en meldpunt kindermishandeling

€ 16.763.141

41.966

149.495

-

57.035

57.362

129.268

29.328

532.984

2.334.216

1.223.295

33.827

7.694.874

4.479 .491

subsidiebedrag

Totaal Justitie taken

€

Casusoverleg

€

€
€

3
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Ouderbegeleiding JR
13988,50

1.426

€

ITB criem

30

1.912

€

ITB harde kern

72

400

€

€

Jeugdreclassering

290

€

1.795

5.836

Voogdij

7

€

€

Samenloop

4.218

Voorlopige voogdij

530
1.077

€

4.832

OTS overig

Financiële taken en KR pleegzorg

7.145

OTS < 1 jaar

€

8451,87

I. De stichting die een bureau jeugdzorg in stand houdt

hoeveelheid

Centrale overhead

prijs per
eenheid

Subsidieverlening 2012

3

63

81

55

364

351

5

1022

627

hoeveelheid

prijs per
eenheid

hoeveelheid

986.161
€ 43.391.141

€

258 .661

€
€

75.000
652.500

€

€ 42.404.980

€ 24.830.692

239.411,00

1.925.165,00

1.738.223,00

5.291.000,00

6.012.253,00

9.623.780,00

€ 17.574.288

41.965

149.495

120.461

115.495

98.746

29.328

548.021

2.124 .137

1.700.567

24.225

7.314.689

5.307.160

subsidiebedrag

subsidiebedrag

Subsidieverlening 2013

13.988,27

1.912,08

1.425,87

1.795,39

5.835,54

4.844,92

4.844,92

7.157,23

8.464,37

prijs per
eenheid

Subsidieverlening 2013

A. Inrichting activiteitenverslag en inzet van middelen (artikel 32, tweede lid, onder a, b, en c van de Wet op de jeugdzorg)

Bijlage 2
Inrichting van het uitvoeringsprogramma (artikel 3)

€

prijs per
eenheid

13.792

13.792,43

1.885,36

1.405,70

1.770,56

5.753,72

4.777,63

4.777,63

7.056,97

8.346,11

prijs per
eenheid

hoeveelheid

41.377

147.402

152.714

88.559

97.381

28.918

630.929

2.094.354

1.676.948

23.888

7.212.223

5.233.011

75.000

75.000

41.600.378

24.172.673

3.799.373

5.151.607

5.977.124

9.244.569

€ 41.675.378

€

€

€

€

€

€ 17.427.705

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

subsidiebedrag

subsidiebedrag

Begrote subsidie 2014

3

3

81

63

55

364

351

5

1022

627

hoeveelheid

Begrote subsidie 2014

Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2014

€ 47.570.794
€ 24.352 .548
€ 24.352.548

Totaal verblijf

Jeugdhulp

Totaal jeugdhulp

€
€
€

Experimenten

Wachtlijsten, vraag en aanbod en buitenprovinciale plaatsing

Steunfuncties

€ 75.966.225

€
€ 130.883.389
€
€
€
€
€ 124.663.075

Totaal subsidies zorgaanbod

Aansluiting lokaal jeugdbeleid en provinciale jeugdzorg

Totaal overzicht financiële lasten

OVA middelen en verhoging pleegvergoeding 2012

OVA middelen en verhoging pleegvergoeding 2011

Aanpassing doeluitkering V&J en VWS

Correctie activiteiten

Aansluiting UJ

Bijlagen

hoeveelheid

258 .661
986.161

8.819.396

5.999.022

80.000

5.132.102

235.448

551.472

4. 749

2.400.416

2.805.812

€123.815.184

€

€

€

€ 129.026.161

€ 7.031.390

€ 78.603.630

€

€

€

€

€

€ 24.820.914

€ 24.820.914

€ 47.783.694

€ 10.959.213

€

€ 28..005.085

subsidiebedrag

Subsidieverlening 2013
prijs per
eenheid

75.000
652.500

€ 43.391.141

€

€

€

€

prijs per
eenheid

Derhalve worden deze kosten vanaf 2010 niet langer apart verantwoord.

*) Als gevolg van de overgang naar de P*Q-financieringssystematiek maken de huisvestingskosten vanaf 2010 integraal onderdeel uit van de kostprijs per bekostigingseenheid.

3.158

896.649

2.514.695

2.805.812

12.277.162

€

4.042.883

80.000

3.209.725

201.686

551.472

11.400.969

Totaal overige posten

Huisvesting *)

€

Cliëntvertrouwenspersoon voor zorgaanbieders

Provinciale cliëntenorganisatie

€

Dagbehandeling

8.925.414

27.244.411

€

subsidiebedrag
€

hoeveelheid

Pleegzorg

prijs per
eenheid

148.829
532.429

Dag- en nachthulp

Zorgaanbod

€ 42.640.002

Totaal subsidie bureau jeugdzorg

II.

€

Totaal overige posten

Subsidieverlening 2012

€

Steunfuncties

75.000

€

Experimenten

308.600

€

Cliëntvertrouwenspersoon bureau jeugdzorg

8.256.797

5.991.453

80.000

5.135.296

227.821

548.336

€ 126.004.360

€ 126.004 .360

8.672.920

€ 75.656.061

€

€

€

€

€

€ 23.892.447

€ 23.892.447

€ 45.772.161

€ 10.668.794

€

€ 26.846.571

subsidiebedrag

Begrote subsidie 2014
hoeveelheid

75.000

75.000

€ 41.675.378

€

€
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