
Opdrachtformulering Bovenregionaal afstemming Gecertificeerde Instellingen  
 
Inleiding 
Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de 
uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Gemeenten hebben de wettelijke 
plicht ervoor te zorgen dat er een ‘toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen is’.  
 
Sinds 2016 vindt er met enige regelmaat een bovenregionaal1 ambtelijk afstemmingsoverleg 
plaats inzake de Gecertificeerde Instellingen. Aanleiding hiervoor was het feit dat het 
ministerie van VWS in het eerste kwartaal 2016 de gemeenten opriep om gezamenlijk te 
onderzoeken op welke wijze de regio’s in hun eigen belang samen kunnen optrekken om 
plannen te ontwikkelen met als doel de continuïteit van de uitvoering van maatregelen voor 
jeugdbescherming en jeugdreclassering in hun regio’s te borgen. Sinds de transitie laten de 
regio’s Haaglanden, Zuid-Holland Zuid, Holland Rijnland en Midden Holland allen het 
grootste deel van de maatregelen uitvoeren door Jeugdbescherming West. Om die reden 
was het voor de hand liggend dat deze regio’s gezamenlijk zouden optrekken2.  
 
Centrale thema’s waarover met elkaar afstemming heeft plaatsgevonden zijn: 

 De tarieven die door de vier regio’s gehanteerd worden. 

 De financiële positie van Jeugdbescherming West. 

 De invulling van het functiebekostigingsmodel 

 Het niveau van de ambitie om gezamenlijk op te trekken.  
Zie voor meer achtergrondinformatie bijlage 1.  
 
In deze nota ligt de focus op het ambitieniveau om gezamenlijk op te trekken. Inmiddels is 
gebleken dat Jeugdbescherming West, mede dankzij een tegemoetkoming in de 
transitiekosten van het TAJ, een financieel gezonde(re) organisatie is geworden. Ook heeft 
zij een reservepost op kunnen voeren. Hierdoor is de continuïteit van de uitvoering van 
maatregelen voor de korte termijn geborgd. Echter de duurzame borging van de continuïteit 
in de jeugdbescherming en jeugdreclassering blijft een punt van zorg3 (bijlage 2). Daarnaast 
spelen in alle regio’s vragen rondom de sturing op vernieuwing en de kwaliteit van 
dienstverlening.  
Ook de 3 GI zullen betrokken worden in dit proces. Voordat de ambtelijke werkgroep van 
start gaat zal er een bestuurlijk overleg belegd worden om het voornemen te komen tot 
afstemming met hen te bespreken en ook op welke wijze zij verder in het proces betrokken 
kunnen worden. 
 
Voorstel voor bovenregionale afstemming 

                                                      
1 De vier regio’s in die deel uitmaken van dit overleg zijn: Haaglanden, Zuid-Holland Zuid, Holland Rijnland en 

Midden Holland. Zij werken allen intensief samen met de Gecertificeerde Instellingen Jeugdbescherming West.  
2 Voor de invoering van de nieuwe Jeugdwet werd Jeugdbescherming West aangestuurd door twee partijen: 

het stadsgewest en de provincie.  
3 Zie nota ‘Duurzame borging van continuïteit in de jeugdbescherming en jeugdreclassering en versterken van 

de sturing op vernieuwing van de VNG, versie 06-09-2017.  



Het ambtelijk afstemmingsoverleg stelt op basis van bovenstaande voor om de 
mogelijkheden voor en noodzaak tot meer duurzame bovenregionale afstemming en 
samenwerking te verkennen op de volgende thema’s: 
 
1. De rol van gemeenten 

Gemeenten zijn op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor jeugdbescherming en 
jeugdreclassering. Daarmee zijn zij opdrachtgever van de GI. De wijze waarop invulling 
gegeven wordt aan deze rol is afhankelijk van de wensen en belangen van gemeenten 
en de GI. Ten aanzien van de sturing op de GI kan afstemming over en/of gezamenlijk 
optrekken bij de invulling van de rol als opdrachtgever voordelen met zich meebrengen. 
De mate waarin deze voordelen te behalen zijn, is mede afhankelijk van de taken en 
verantwoordelijkheden die iedere regio bij respectievelijk de gemeenten en de GI 
belegt, de prioritering die hierin wordt aangebracht en de vorm en opdracht cyclus die 
hiertoe is/wordt ingericht. Geadviseerd wordt om te verkennen hoe de vier regio’s hun 
rol als opdrachtgever en daaruit volgend de rol van accounthouders en zicht op de 
financiële situatie van de GI willen vormgeven en waar de samenwerking bij de invulling 
van deze rollen een kans biedt opdat de sturing op de GI zo optimaal mogelijk vorm 
gegeven kan worden. In deze verkenning zal tevens gekeken worden hoe het advies van 
de VNG-subcommissie jeugd aangaande de spelregels rondom de inkoop en het 
opdrachtgeverschap (zie bijlage 2) voor onze regio’s vormgegeven kunnen worden.  
Bekeken wordt of, en zo ja, hoe aan een gelijkwaardig partnerschap vormgegeven kan 
worden, op basis van wederzijds vertrouwen. Dit zal in overleg met de GI besproken 
worden. 

2. Inkoopstrategie 
De Jeugdwet biedt gemeenten de ruimte zelf keuzes te maken ten aanzien van de wijze 
van inkoop voor JB en JR. Daarom heeft de VNG in het najaar van 2016, in aansluiting op 
de zoektocht van gemeenten naar een passende inkoopstrategie, advies gevraagd aan 
de landsadvocaat over de aanbestedingsrechtelijke aspecten waarmee zij rekening 
moeten houden bij de inkoop van JB en JR. Op basis van dit advies van november 2016 is 
aangenomen dat de JB en JR aanbesteding plichtig is (Europees aanbestedingsrecht).  
 
De maanden daarna is duidelijk geworden dat de verplichte aanbesteding van de JB en 
JR de continuïteit van de JB en JR onder druk zet. Doordat JB en JR maatregelen zijn die 
door de kinderrechter worden uitgesproken, heeft de wisseling van GI, wat mogelijk een 
uitkomst is van een aanbestedingstraject, veel impact. In april jl. heeft het ministerie van 
Veiligheid en Justitie de Rebel Group opdracht gegeven om nogmaals onderzoek uit te 
voeren. Juridisch advies in het kader van dit onderzoek heeft tot de conclusie geleid dat 
subsidiëren (toch) mogelijk is onder de voorwaarde dat met de GI geen ‘rechtens 
afdwingbare overeenkomst’ wordt gesloten. Hiermee hebben gemeenten de ruimte 
gekregen om te kiezen voor de voor hen meest passende vorm van inkoop.  
Op landelijk niveau is een fundamentele discussie gevoerd over de uitkomsten van het 
onderzoek van de Rebel Group (zie ook bijlage 2: conceptnotitie subcommissie jeugd). 
Het is nu zaak dat eenzelfde gesprek in de eigen regio gevoerd wordt. De keuze die de 
vier regio’s in dit kader gaan maken, kan invloed hebben op de continuïteit van en 
sturing op de GI’s waarmee in de regio’s wordt samengewerkt. Bestuurlijke en 
strategische afstemming is in dit kader vereist.  
 



3. Sturing op kwaliteit 
Het blijkt in de praktijk lastig om zicht te krijgen en te sturen op de kwaliteit van 
gecertificeerde instellingen. Vanuit de praktijk zijn de signalen over de samenwerking en 
de kwaliteit van dienstverlening niet alom positief. Als het gaat om de bovenregionale 
samenwerking verdient het aanbeveling om, in aansluiting op de invulling van de rol als 
opdrachtgever (zie punt 1) te onderzoeken of en op welke wijze gezamenlijk gestuurd 
kan worden op de kwaliteit van de dienstverlening. Juist bij een complex en risicovol 
domein als dat van jeugdbescherming en jeugdreclassering is het voor gemeenten van 
groot belang beter zicht op de kwaliteit en mogelijkheden van sturing te krijgen. Een 
vorm van standaardisatie tussen de vier regio’s in het diensverleningspakket dat wordt 
afgenomen zou hierbij helpend kunnen zijn. Of dit wenselijk is en hoe deze 
standaardisatie eruit zou kunnen zien dient nader uitgewerkt te worden.  
Ook dit is een onderwerp waarover we met de GI zelf in gesprek willen gaan. Hierbij 
zullen we onze twijfels ten aanzien van de kwaliteit met hen delen, aan hen vragen aan 
te geven wat ze van gemeenten nodig hebben in het verbeteren van de kwaliteit, en hoe 
zij ons als gemeenten een beter zicht op de daarin meespelende dilemma’s kunnen 
geven. Belangrijk daarbij is dat er overeenstemming is over hoe die kwaliteit te 
definiëren.  

4. Sturing op continuïteit 
De gecertificeerde instelling heeft in het sociaal domein een bijzondere positie daar zij 
bij wet de enige partij is die invulling mag geven aan de uitvoering van 
jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Landelijk is sprake van een 
autonome krimp van het aantal maatregelen. Ook is de duur van maatregelen de 
afgelopen jaren korter geworden. In de vier regio’s is momenteel sprake van een stijging 
van de instroom. Nadere analyse van redenen waarom onze regio afwijkt van de 
landelijke tendens is nog nodig. Hier worden ook andere ketenpartners bij betrokken. 
Ontwikkelingen in het sociaal domein zijn hier nu, maar ook in de toekomst, op van 
invloed. De prognose is wel dat er binnen een aantal jaren stabilisatie van de instroom 
kan optreden. Gecertificeerde Instellingen mogen geen jeugdhulp bieden waardoor een 
afname van het aantal maatregelen direct tot krimp leidt. Het verdient derhalve 
aanbeveling om voortdurend en in gezamenlijkheid te bezien hoe op de middellange, 
maar zeker op de lange termijn, de uitvoering van maatregelen gegarandeerd kan 
worden (zie voor meer informatie het document waarnaar verwezen wordt in voetnoot 
3). Landelijk wordt geadviseerd 2 keer per jaar een bovenregionaal 
opdrachtgeversoverleg te voeren met als onderwerp de continuïteit van 
jeugdbescherming en jeugdreclassering. 
In dit kader is het ook van belang om met elkaar te bepalen hoe gezorgd kan worden 
voor meer zicht op de opbouw van de kostprijs van de GI en hoe toezicht gehouden kan 
worden op een gezonde liquiditeit van de GI. Ten aanzien van de (opbouw van de) 
kostprijs van maatregelen die de GI uitvoert kan gebruik gemaakt worden van de 
uitkomsten van het landelijk kostprijsonderzoek dat in opdracht van VNG en Jeugdzorg 
Nederland momenteel plaatsvindt.  Naar aanleiding van het onderzoek zullen we 
bekijken of we een gezamenlijk standpunt kunnen bepalen. De discussie rondom 
kostprijs kan niet losgezien worden van het gesprek over kwaliteit.  
Ten aanzien van de liquiditeit van de GI lijkt het zinvol een afspraak te maken welke 
regio namens de andere regio’s een signaalfunctie gaat vervullen op dit thema (zie ook 
het advies van de subcommissie jeugd van de VNG, bijlage 2). Hierbij is van belang dat 



verantwoordelijkheden duidelijk gekaderd zijn en er kritisch gekeken wordt naar de 
invulling van een toezichthoudende rol. 
 

5. Sturing op vernieuwing 
Elke regio is nu op zijn eigen wijze bezig met de transitie, de transformatie en 
daarbinnen de positionering van (de extra taken van) de GI binnen het zorglandschap. In 
de regio’s worden in dit kader pilots vormgegeven. Haaglanden zet in dit kader een 
groot transformatieprogramma in. Belangrijke thema’s in de pilots en het 
transformatieprogramma zijn de samenwerking tussen de GI’s en de lokale 
(jeugd)teams, de vormgeving van één gezin, één plan, één regisseur, het werken zonder 
maatregel (preventieve jeugdbescherming) en de wijze waarop overleg gevoerd wordt 
tussen de GI en de gemeenten als het gaat om de wettelijke bepaling jeugdhulp die de 
GI kan afgeven. Op dit moment zien we in alle regio’s dat de mate waarin de GI’s (met 
name JB-west) in staat blijken te transformeren nu nog beperkt is. Tegelijkertijd 
constateren we dat er nog weinig zicht is op de mate waarin tussen de regio’s 
inhoudelijke overeenstemming is ten aanzien van de ingezette vernieuwingen. Door hier 
meer zicht op te krijgen zou meerwaarde gehaald kunnen worden uit het gezamenlijk 
optrekken bij het sturen op de gewenste vernieuwing.  
Daarnaast kunnen de ervaringen die in de pilots en in het transformatieprogramma van 
Haaglanden opgedaan worden van meerwaarde zijn voor de andere regio’s. Dit roept de 
vraag op hoe we, als vier regio’s gezamenlijk kunnen leren van de ervaringen die 
opgedaan worden.   

 
Voor een aantal thema’s zal tijd nodig zijn om deze uit te werken, zowel onderling in de 
regio’s als met de GI. Aan het thema Inkoopstrategie/financiering zal prioriteit gegeven 
worden. OM thema’s als kwaliteit en vernieuwing echt uit te diepen zal meer tijd nodig zijn. 
De werkgroep zal starten met het maken van een plan van aanpak inclusief tijdsfasering. Dit 
kan ook gevolgen hebben voor de besluitvorming. Mogelijk dat ook deze in fasen zal 
plaatsvinden. 
 
Voorstel voor proces: 
Het ambtelijk afstemmingsoverleg stelt het volgende traject voor: 

 1 bijeenkomst met de vier coördinerend wethouders met als doelen:  
o De bespreking van dit voorstel  
o De bekrachtiging van de opdracht aan het ambtelijk afstemmingsoverleg om met 

de vraagstukken zoals gepresenteerd in dit document aan de slag te gaan. Gezien 
de inkoopplanning van Haaglanden wordt voorgesteld om in de uitwerking 
voorrang te geven aan de inkoopstrategie. 

Planning: 17 november 2017 

 Besluitvorming in de regio’s (indien noodzakelijk)  
Planning: december 2017 

 Bestuurlijk gesprek portefeuillehouders en BI 

 Doel: Delen van dit plan tot bovenregionale afstemming en de thema’s, zorgen met 
betrekking tot kwaliteit kenbaar maken en hen vragen hoe we hier verder het gesprek 
over kunnen voeren 
Planning: Januari 2018 



 3 dagdelen met ambtelijk vertegenwoordigers. Doel van de bijeenkomsten is te komen 
met een concreet voorstel over of en hoe gezamenlijk opgetrokken kan worden als het 
gaat om de rol van opdrachtgever van de GI, de sturing op de kwaliteit, continuïteit en 
vernieuwing van de GI en de inkoopstrategie.  Gestart wordt met het maken van een 
plan van aanpak, waarbij fasering aangebracht wordt in de onderwerpen. 
Planning: januari t/m mei 2018 

 1 bijeenkomst met wethouders jeugd en portefeuillehouders waarin het ambtelijk 
afstemmingsoverleg haar bevindingen presenteert. Doel is te komen tot besluitvorming 
over de bovenregionale afstemming/samenwerking.  
Planning: mei/juni 2018 

 
  



Bijlage 1 
 
In het eerste kwartaal van 2016 werd vanuit het ministerie van VWS het signaal afgegeven 
dat de GI’s te maken hebben met financiële problemen. Deze problemen leken samen te 
hangen met een onverwachte grote neerwaartse tendens van het aantal cliënten. Het 
ministerie riep de regio’s op om (eventueel met ondersteuning van een ambtenaar van het 
ministerie) gezamenlijk te onderzoeken op welke wijze de regio’s in hun eigen belang samen 
kunnen optrekken om plannen te ontwikkelen om de continuïteit van de belangrijke functie 
van GI’s te borgen.  
 
De vier regio’s Haaglanden, Zuid-Holland Zuid, Holland Rijnland en Midden Holland hebben 
vervolgens een afstemmingsoverleg gestart.  
 
In de zomer van 2016 is gestart met het benchmarken van kerncijfers zoals soorten 
producten die afgenomen worden, aantallen producten in 2015, kostprijzen, omvang van de 
begroting etc.  
 
Vanaf zomer 2016 is het initiatief genomen om de grootste van de drie GI’s uit te nodigen 
om inzicht te geven in de verschillende soorten processen en kostenstructuur van de 
organisatie.  Dit betrof de bestuurders Astrid Rotering en Joost van der Hulst van 
Jeugdbescherming West (hierna JBW).  
Toen zijn gesprekken gestart waarbij door de vier regio’s zorgen zijn gedeeld en aan JBW is 
gevraagd hun visie op hun positie de komende jaren, en inzicht in hun financiën te geven. 
Dit hebben zij gedaan in een presentatie: Van Herstel naar Stabiliteit. 
In een drietal sessies is hierop doorgepraat.  
JBW heeft inzage gegeven in de financiële ontwikkeling van de voorgaande jaren met 
daarbij een financiële prognose voor de komende jaren. Ook is doorgepraat op de rol en 
positie van JBW, kwaliteit en interne bedrijfsvoering en ontwikkelingen daarin de komende 
jaren. 
Gelijktijdig liep bij JBW een aanvraag bij de TAJ voor een tegemoetkoming in de kosten die 
veroorzaakt zijn door de transitie. De vier regio’s hebben middels een brief de subsidie 
aanvraag van JBW ondersteund. 
 
De agenda werd vervolgens gedomineerd door de volgende vragen:  
 
 1. Wat is nu de reden om een lumpsum garantie te krijgen voor de financiering van de 

organisatie als er eigenlijk weinig onzekerheden zijn? Immers de instroom, 
doorstroom en uitstroom van cliënten wordt strak gemonitord en biedt weinig 
verrassingen voor JBW.  

2. De subsidieaanvraag bij het TAJ vraagt of wij nog behoefte zien in het gezond 
houden van JBW. De eigen financiële analyse door de regio’s liet namelijk zien dat er 
een ander financieel beeld over JBW was ontstaan.  

Verder blijken bij alle regio’s ook vragen te zijn over de kwaliteit van de dienstverlening en 
(het tempo) van transformatie bij JBW. 
 
In september 2016 zijn ook 2 vergaderingen belegd om de mogelijke financieringsmodellen 
met elkaar te verkennen.  



 
Centrale thema’s daarin waren:  
 
- Vergelijkende tarieven van 4 regio’s (en hoe om te gaan met andere aanbieders) 
- Analyse op subsidieaanvraag JBW 
- Beschouwing financiële positie JBW 
- Niveau van ambitie ten aanzien van samen optrekken richting JBW van de 4 regio’s 

voor 2017 en 2018 
- Nadere invulling van functiebekostigingsmodel 
 
In de periode van oktober 2016 tot februari 2017 heeft er geen overleg meer 
plaatsgevonden. Intussen had JBW wel al een tegemoetkoming in de transitiekosten 
ontvangen waardoor zij financieel gezonder zijn geworden en heeft JBW een reservepost 
kunnen opvoeren.  
 
Kort samengevat is de behoefte aan continuïteit van JBW voor Haaglanden het grootst 
omdat Haaglanden de helft van de omzet is voor JBW. Ook voor Holland Rijnland (een derde 
van de omzet van Jeugdbescherming West) en Midden-Holland (82% van de JB- en JR-
maatregelen wordt door Jeugdbescherming West uitgevoerd) is het belang groot. Ook in 
Zuid-Holland Zuid is JBW de grootste GI.  
 
Een ander opvallend punt is dat de tarieven in Haaglanden hoger bleken te zijn dan in de 
andere regio’s.  Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland hebben de tarieven met ingang van 
2017 geïndexeerd op basis van OVA. Zuid-Holland Zuid en Midden – Holland indexeren 
vanaf 2018 op basis van de consumentenprijsindex. Holland Rijnland heeft met de GI’s 
afspraken gemaakt over indexering. De tarieven in deze drie regio’s liggen (nagenoeg) op 
hetzelfde niveau. 
 
 
 
 
  



Bijlage 2: Concept notitie subcommissie jeugd – 28 september 2017 
 

 



 


