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Vragen aan de commissie:
1. Welke opmerkingen heeft u bij de uitwerking van het transformatiefonds?
Samenvatting:
Presentatie Zorg voor Jeugd
Op 16 april is in Utrecht door de ministers Dekker, de Jonge en door onze commissievoorzitter
Everhardt het programma zorg voor de jeugd gepresenteerd. Eerdere conceptversies van dit
programma zijn met de commissie gedeeld. In het land blijkt brede steun voor de ambities, wel is keer
op keer aandacht gevraagd voor de krappe financiële kaders. Ook in het bestuurlijk overleg is dit
aangegeven. Daarnaast heeft dit een vertaling gekregen in een onderzoek naar de volumegroei in de
jeugdhulp, het instellen van een fonds voor tekortgemeenten (zie elders op de agenda) en het instellen
van een transformatiebudget.
Bij de presentatie is door Victor Everhardt aangegeven dat de actielijnen een goede basis zijn voor de
nieuwe bestuurders om te bepalen wat regionaal nodig is om de transformatie een stap verder te
brengen. Dat betekent ook dat niet alle actielijnen in alle regio’s evenveel aandacht vragen, er zal een
specifieke regionale vertaling gemaakt moeten worden.
In deze oplegnotitie wordt aan drie onderwerpen nadere aandacht besteed:
- Verlengde pleegzorg
- Geschillencommissie
- Transformatiefonds
Verlengde pleegzorg
Onderdeel van ‘Zorg voor Jeugd’ is de afspraak om in principe (als een jongere dat wil) pleegzorg te
verlengen na 18 jaar. Dat is een al groeiende praktijk, maar lang niet overal. Deze afspraak is onder
voorwaarde gemaakt, nl. dat het rijk hiervoor extra budget ter beschikking stelt. Wij stellen voor
communicatie hierover in te zetten als definitief helder is dat het rijk met middelen over de brug komt.
We verwachten dat eind mei definitief te weten.
Geschillencommissie
In het programma zorg voor jeugd wordt beschreven dat het huidige programma zorglandschap een
doorstart krijgt in het OZJ (Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd), en dat de taken van de
Transitieautoriteit Jeugd (TAJ) stoppen. Het komt regelmatig voor dat gemeenten onderling
(bijvoorbeeld op woonplaatsbeginsel) of gemeenten en aanbieders (bijvoorbeeld over de hoogte van
tarieven) er niet uitkomen. Bij een volwassen wordend stelsel hoort niet dat het rijk daar steeds op in
moet grijpen, en de TAJ stopt. In Zorg voor de Jeugd staat dat VNG en de branches van
jeugdhulpaanbieders de komende tijd een geschillencommissie uitwerken die voor dit soort
vraagstukken met een bindende oplossing kan komen. De VNG zal daarbij kijken naar andere
voorbeelden uit het sociaal domein, bijvoorbeeld de geschillencommissie beschermd wonen.
Transformatiefonds.
Inmiddels ligt er een eerste uitwerking van het transformatiefonds. VWS is auteur van deze notitie,
maar er is een aantal keer ambtelijk overleg over geweest. Bij deze oplegger is de notitie gevoegd.
Doel is om in de komende weken hier besluitvorming over te organiseren, zodat gemeenten in juni
weten waar ze aan toe zijn en aanvragen kunnen indienen. Wij denken dat er een goede eerste
uitwerking ligt. In het ambtelijk gesprek is ingezet op de volgende punten:
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1. Er moet ruimte zijn om te doen wat in een regio nodig is, op verschillende plekken is een
verschillende transformatieopgave – in het voorstel is opgenomen dat een regio indient op één
of meerdere actielijnen van zorg voor de jeugd
2. Aanvraag en verantwoording moet eenvoudig zijn – er is in het voorstel gekozen om geen
bestedingsverplichting achteraf op te nemen, en middelen worden eenvoudig verdeeld (ahv
aantal jeugdigen).
3. Er moet ruimte zijn om jeugdhulp te verbinden met andere domeinen – meerdere actielijnen in
zorg voor de jeugd gaan over die verbinding (bijvoorbeeld jeugdhulp en onderwijs en
aansluiting van jeugd naar volwassenheid).
4. De term regiodeals heeft nogal de uitstraling dat je een deal met het rijk sluit, terwijl het rijk op
de achtergrond moet blijven – de term regiodeals is blijven staan, maar het is benadrukt dat je
de deal in de regio sluit met betrokken partijen, en niet met het rijk.
5. De middelen hebben alleen impact als er bereidheid is om van elkaar te leren en ontwikkelde
aanpakken met elkaar te delen – dat is prominent onderdeel van het voorstel.
Bijlage(n):
4.1b Uitwerking transformatiefonds
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Spelregels – Transformatiefonds (concept: 99% versie)
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1. Inleiding

Sinds 2015 bundelen gemeenten, jeugdhulpaanbieders, brancheorganisaties en het Rijk de krachten om een
grote maatschappelijke opgave te realiseren: de jeugdhulp dichter naar de leefwereld van het kind en het gezin
te brengen. Gemeenten en aanbieders hebben de ambitie en verantwoordelijkheid om hulp en ondersteuning
voor kinderen, jongeren en gezinnen in samenhang, op maat en dichtbij het gezin te organiseren. In de afgelopen
jaren zijn mooie stappen gezet in het realiseren van deze ambitie, en is ook het besef gegroeid dat het
inhoudelijke veranderproces dat met de Jeugdwet meekwam – de transformatie – tijd kost. Tegelijkertijd is en
blijft vernieuwing een continue (leer)proces. Het is belangrijk om de transformatie blijvend aan de dagelijkse
praktijk te toetsen én flexibel aan de werkelijkheid te kunnen aanpassen, conform de uitgangspunten van de
Jeugdwet.
Voor een succesvolle uitwerking van de Jeugdwet is de conclusie van het ‘Statement 24-uurssessie
Zorglandschap’ dat een regionale inrichting van het zorglandschap, (boven)regionale expertteams voor complexe
zorgvragen, versterken van de basisjeugdhulp met expertise uit de specialistische jeugdhulp, verbeterde
ketensamenwerking
en
het
leren
van
elkaar
noodzakelijke
voorwaarden
zijn
https://vng.nl/files/vng/20170714_statement_24-uurssessie_3.pdf).
Kortom; de Jeugdwet biedt belangrijke voorwaarden om het jeugdhulpstelsel te verbeteren. Voorwaarden die
het mogelijk maken om hulp meer integraal, dichter bij de leefwereld van kinderen, jongeren en gezinnen te
organiseren en met meer mogelijkheden tot maatwerk. Deze kansen benutten we alleen nog niet ten volle.
Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, is gezamenlijk door gemeenten en het
Rijk een Transformatiefonds opgericht. Voor de periode 2018 tot en met 2020 is jaarlijks € 36 miljoen aan
transformatiebudget beschikbaar gesteld. Het gaat in totaal om een bedrag van € 108 miljoen, waarvan € 54
miljoen uit het gemeentefonds afkomstig is en € 54 miljoen door het Rijk ter beschikking is gesteld.
Jeugdzorgregio’s komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Transformatiefonds door ‘Regionale deals
Jeugd’ af te sluiten. Hiertoe stellen jeugdzorgregio’s in 2018 een meerjarig transformatieplan op, voor ten minste
de periode 2018 tot en met 2020. Dit document licht de spelregels toe waar een aanvraag voor het
Transformatiefonds aan moet voldoen en op welke wijze een aanvraag zal worden gehonoreerd.
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2. Het Transformatiefonds – De reikwijdte

Jeugdzorgregio’s
Gemeenten hebben in de Jeugdwet een belangrijke verantwoordelijkheid. Waar nodig werken gemeenten
samen in jeugdzorgregio’s. De transformatie vindt zowel op lokaal niveau als op regionaal niveau plaats, en
tevens in de uitwisseling en afstemming tussen de jeugdzorgregio’s. Om impact te hebben met de inzet van het
Transformatiefonds, is het nodig dat een transformatiebedrag voldoende toereikend is om daadwerkelijk te
kunnen transformeren. Voor het Transformatiefonds wordt dan ook op het niveau van de jeugdzorgregio’s
ingezet.
Financiële verdeling Transformatiefonds
Het beschikbare transformatiebudget in 2018, 2019 en 2020 wordt verdeeld naar rato van het totaal aantal
kinderen tot 18 jaar op 1-1-2018 in desbetreffende jeugdzorgregio(‘s). Het uitgangspunt hierbij is dat de inzet
van het Transformatiefonds rechtvaardig, eenvoudig en werkbaar moet zijn. Dit betekent dat elke jeugdzorgregio
in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Transformatiefonds, zodat overal in Nederland een extra impuls
voor het verbeteren van het jeugdhulpstelsel kan worden gerealiseerd en deze acties elkaar kunnen versterken.
Uitgaande van 42 jeugdzorgregio’s betekent dit dat per jeugdzorgregio vooraf bekend is hoeveel een
jeugdzorgregio jaarlijks (2018-2020) minimaal aan transformatiebudget kan ontvangen. Uit tabel 1 blijkt hoeveel
transformatiebudget per jeugdzorgregio beschikbaar is. In het geval dat het beroep op het Transformatiefonds
ziet op minder dan 42 jeugdhulpregio’s, wordt het resterende transformatiebudget jaarlijks verdeeld over de
jeugdzorgregio’s waarvan de transformatieplannen zijn gehonoreerd. De eventuele toekenning hiervan vindt
eveneens plaats naar rato van het totaal aantal kinderen tot 18 jaar op 1-1-2018 in desbetreffende
jeugdzorgregio’s.
Indien de (boven)regionale context hierom vraagt, kunnen jeugdzorgregio’s ook gezamenlijk één
transformatieplan indienen, wat ziet op een bovenregionale aanpak. Bij een bovenregionaal gehonoreerd
transformatieplan ontvangen desbetreffende jeugdzorgregio’s een optelling van het totale transformatiebudget
wat per individuele jeugdzorgregio beschikbaar is, naar rato van het totaal aantal kinderen tot 18 jaar op 1-12018. Een voorbeeld hiertoe is in tabel 2 opgenomen.

Tabel 1. Financiële verdeling van het Transformatiefonds per jeugdzorgregio in 2018, 2019 en 2020 op basis van
42 gehonoreerde transformatieplannen. Let op tabel is illustratief, cijfers zijn van 2017 i.p.v. 2018!
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Jeugdzorgregio
Achterhoek
Alkmaar (Noord-Kennemerland)
Amsterdam-Amstelland
Arnhem
Drenthe
Eemland
Flevoland
Food Valley
Friesland (Fryslân)
Gooi en Vechtstreek
Groningen
Haaglanden
Haarlemmermeer
Holland Rijnland
IJmond (Midden Kennemerland)
IJsselland
Kop van Noord-Holland
Lekstroom
Midden Holland
Midden IJssel / Oost Veluwe
Midden-Brabant
Midden-Limburg Oost
Midden-Limburg West
Nijmegen
Noord-Limburg
Noordoost Brabant
Noord-Veluwe
Rijnmond
Rivierenland
Twente
Utrecht Stad
Utrecht West
West Brabant Oost
West Brabant West
West Friesland
Zaanstreek-Waterland
Zeeland
Zuid Kennemerland
Zuid-Holland Zuid
Zuid-Limburg
Zuidoost Utrecht
Zuidoost-Brabant
Totaal

Aantal jongeren Transformatiebudget Transformatiebudget Transformatiebudget
0 t/m 17 jaar
(2018)
(2019)
(2020)
59.408
€ 625.973
€ 625.973
€ 625.973
58.710
€ 618.618
€ 618.618
€ 618.618
188.047
€ 1.981.423
€ 1.981.423
€ 1.981.423
89.497
€ 943.016
€ 943.016
€ 943.016
98.561
€ 1.038.522
€ 1.038.522
€ 1.038.522
66.942
€ 705.358
€ 705.358
€ 705.358
97.237
€ 1.024.572
€ 1.024.572
€ 1.024.572
72.573
€ 764.691
€ 764.691
€ 764.691
134.017
€ 1.412.117
€ 1.412.117
€ 1.412.117
48.425
€ 510.247
€ 510.247
€ 510.247
105.454
€ 1.111.153
€ 1.111.153
€ 1.111.153
222.420
€ 2.343.606
€ 2.343.606
€ 2.343.606
32.504
€ 342.490
€ 342.490
€ 342.490
105.945
€ 1.116.327
€ 1.116.327
€ 1.116.327
29.133
€ 306.970
€ 306.970
€ 306.970
115.550
€ 1.217.533
€ 1.217.533
€ 1.217.533
32.186
€ 339.139
€ 339.139
€ 339.139
39.615
€ 417.417
€ 417.417
€ 417.417
48.885
€ 515.094
€ 515.094
€ 515.094
69.530
€ 732.627
€ 732.627
€ 732.627
85.463
€ 900.511
€ 900.511
€ 900.511
22.810
€ 240.346
€ 240.346
€ 240.346
18.545
€ 195.406
€ 195.406
€ 195.406
57.457
€ 605.416
€ 605.416
€ 605.416
51.854
€ 546.378
€ 546.378
€ 546.378
121.955
€ 1.285.021
€ 1.285.021
€ 1.285.021
37.855
€ 398.872
€ 398.872
€ 398.872
257.472
€ 2.712.944
€ 2.712.944
€ 2.712.944
53.093
€ 559.433
€ 559.433
€ 559.433
131.186
€ 1.382.287
€ 1.382.287
€ 1.382.287
67.699
€ 713.334
€ 713.334
€ 713.334
43.237
€ 455.582
€ 455.582
€ 455.582
70.533
€ 743.196
€ 743.196
€ 743.196
64.672
€ 681.439
€ 681.439
€ 681.439
44.447
€ 468.331
€ 468.331
€ 468.331
66.973
€ 705.684
€ 705.684
€ 705.684
74.659
€ 786.671
€ 786.671
€ 786.671
46.130
€ 486.065
€ 486.065
€ 486.065
103.935
€ 1.095.147
€ 1.095.147
€ 1.095.147
94.695
€ 997.787
€ 997.787
€ 997.787
40.339
€ 425.046
€ 425.046
€ 425.046
146.933
€ 1.548.211
€ 1.548.211
€ 1.548.211
3.416.581
€ 36.000.000
€ 36.000.000
€ 36.000.000

Tabel 2. Voorbeeld van financiële toekenning van het Transformatiefonds bij een bovenregionaal
transformatieplan. Let op tabel is illustratief, cijfers zijn van 2017 i.p.v. 2018!
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Jeugdzorgregio
Utrecht Stad
Utrecht West
Zuid-Oost Utrecht
Eemland
Lekstroom
Totaal

Aantal jongeren Transformatiebudget Transformatiebudget Transformatiebudget
0 t/m 17 jaar
(2018)
(2019)
(2020)
67.699
€ 713.334
€ 713.334
€ 713.334
43.237
€ 455.582
€ 455.582
€ 455.582
40.339
€ 425.046
€ 425.046
€ 425.046
66.942
€ 705.358
€ 705.358
€ 705.358
39.615
€ 417.417
€ 417.417
€ 417.417
257.832
€ 2.716.737
€ 2.716.737
€ 2.716.737

3. Het transformatieplan – De inhoudelijke voorwaarden
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Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Transformatiefonds dient een jeugdzorgregio een
meerjarig transformatieplan in. Dit plan dient ten minste de periode 2018 tot en met 2020 te beslaan.
Uitgangspunt van het Transformatiefonds is dat inzet hiervan bijdraagt aan de doelstelling van het
´Actieprogramma Zorg voor de Jeugd’: ‘De jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en
meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen’
. Hiervoor is het nodig om kinderen, jongeren en gezinnen beter te ondersteunen tijdens de levensloop van het
kind thuis, uitwonend, op school en bij 18 jaar.
Lerend jeugdhulpstelsel
Er zijn in het land al goede voorbeelden in de praktijk gebracht die laten zien hoe het beter kan. Daarnaast is er
bij de kennis- en opleidingsinstituten veel kennis over ontwikkelingen in het jeugdhulpveld, effectieve
interventies, instrumenten, werkwijzen en richtlijnen. Dit betekent dat jeugdzorgregio’s niet altijd ‘het wiel
opnieuw hoeven uit te vinden’. Bovendien heeft het transformatiefonds ook tot doelstelling om gezamenlijk op
landelijk niveau een stap voorwaarts te zetten, naar een jeugdhulpstelsel die steeds beter ontwikkelt. Hiervoor
is het belangrijk dat jeugdzorgregio’s gebruik maken van wat er al is, en dit ook verder versterken. Dit vraagt bij
het opstellen van het transformatieplan dat er, waar nodig, expliciet aandacht is voor bestaande kennis en
ervaringen over wat wel en niet werkt. Jeugdzorgregio’s dienen aantoonbaar resultaten te boeken in de
transformatie. Uit het transformatieplan volgt dan ook de verplichting om op landelijk niveau van elkaar te leren
en actief kennis te delen door het verspreiden van casuïstiek, best-practices en (nieuwe)
handelingsperspectieven, én een bijdrage leveren aan regionale en landelijke bijeenkomsten/leertafels.
Inhoud transformatieplan
Gegeven bovenstaande dient de jeugdzorgregio in het transformatieplan minimaal één van onderstaande
actielijnen uit het ´Actieprogramma Zorg voor de Jeugd´ uit te werken. Hierbij is het regionale vraagstuk leidend
in het transformatieplan.


Actielijn 1: Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen
 In de jeugdzorgregio is voor iedereen – van burger, professional tot op beleidsniveau – helderheid
over wat wel en niet mag worden verwacht van basisjeugdhulp, het lokale team en de toegang. Met
als gevolg dat de basisjeugdhulp, het lokale team en de toegang effectief en efficiënt is.
 Er is een goede samenwerking door de gehele keten van preventie tot specialistische zorg. Dit
betekent dat kinderen en gezinnen weten waar ze voor hulp terecht kunnen en tijdig passende hulp
ontvangen. Op deze manier vormt zich een goed werkende keten van basis- en specialistische zorg,
waar professionals elkaar kennen en weten te vinden.



Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
 Elk kind heeft recht op een liefdevolle en stabiele omgeving om in op te groeien. Dit betekent dat er
een kwalitatieve versterking van preventie en/of ambulante hulp met ook een kwantitatieve
toename van specialistisch ambulant aanbod is, in goede samenhang met de basisjeugdhulp.
Investeren hierin zorgt ervoor dat kinderen vaker thuis kunnen blijven wonen c.q. dat de terugkeer
naar thuis eerder op een verantwoorde wijze kan worden gerealiseerd.
 Elk kind heeft stabiliteit nodig. Dit betekent dat het kind zo min mogelijk heen en weer wordt
geplaatst als het niet meer thuis kan wonen. Dat de jeugdhulp zich naar het kind beweegt in plaats
van andersom. Wanneer verblijf noodzakelijk is, moet die zoveel mogelijk deel uitmaken van een
ambulant traject.
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Als kinderen niet meer thuis kunnen wonen, worden kinderen zo veel mogelijk kleinschalig,
gezinsgericht en in perspectief biedende voorzieningen opgevangen, bij voorkeur in het eigen
netwerk.
Langdurig verblijf in een grote instelling is voor geen enkel kind wenselijk. Daarom is het nodig het
aantal (gesloten) plaatsingen terug te dringen en ook de duur van plaatsingen te verkorten.



Actielijn 3: Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen
 Elk kind moet de kans hebben om zich in een doorgaande schoollijn naar vermogen te kunnen
ontwikkelen en te kunnen ontplooien. Hiervoor zijn concrete uitvoeringsafspraken nodig tussen de
jeugdzorgregio en het samenwerkingsverband passend onderwijs over hoe de inzet van onderwijsen zorgmiddelen flexibel op elkaar af te stemmen.



Actielijn 4: Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden
 De overstap van de jeugdhulp naar de volwassenzorg (18-/18+) en de voorbereiding daar naartoe
sluiten op elkaar aan. Hiervoor is het nodig dat iedere jongere die zorg krijgt, een instelling verlaat
dan wel in een pleeggezin woont merkbaar beter wordt voorbereid op de overgang naar de
volwassenheid, met afspraken op maat. Op deze manier ontvangen minder zelfredzame jongeren
begeleiding in hun weg naar huisvesting, onderwijs, werk of andere zinvolle dagbestedingen en het
behoud daarvan.
 Er zijn een soepele overgangen in ondersteuning en zorg: iedere jongere die dat wil, kan in zorg
blijven bij een vertrouwde zorgverlener en ondervindt geen belemmering om zorg en ondersteuning
op maat te krijgen.
 Bestaande mogelijkheden van verlengde jeugdhulp worden beter benut.



Actielijn 5: Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
 Het lokale team is de meest constante factor in de begeleiding van de gezinnen. Daarom is het nodig
dat het lokale team over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het signaleren en
aanpakken van problemen die kinderen kunnen schaden. In het verlengde van actielijn 1 is het dan
ook belangrijk dat binnen de jeugdzorgregio helderheid is over wat van een lokaal team verwacht
mag worden in het signaleren en aanpakken van onveilige opvoedsituaties en wat aanvullend door
gespecialiseerde instellingen (Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde
Instellingen) wordt ingezet. Betere samenwerking, minder overlap en gedeelde afwegingscriteria
verhogen de snelheid in de jeugdbeschermingsketen.
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4. Het transformatieplan – De beoordelingscriteria en de toetsingscriteria

De beoordelingscriteria
Voorwaarde om te kunnen transformeren is het uitgangspunt dat de ‘de basis op orde’ is in de jeugdzorgregio.
Hier wordt in de beoordeling van het transformatieplan bijzondere aandacht aan besteed. Dit betekent dat een
jeugdzorgregio om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Transformatiefonds aan onderstaande
beoordelingscriteria moet voldoen:
1.

2.

3.

4.

5.

In de jeugdzorgregio is een (boven)regionaal expertteam 1 aanwezig voor complexe zorgvragen.
 Dit maakt dat voor een jeugdige ongeacht de complexiteit van de zorgvraag tijdig passende hulp
wordt georganiseerd.
Binnen de jeugdzorgregio zijn sluitende (proces)afspraken gemaakt over de aanpak van wachtlijsten
en wachttijden2.
 Dit betekent dat gemeenten in samenspraak met jeugdhulpaanbieders hun verantwoordelijkheid
nemen, zodat jeugdigen tijdig passende jeugdhulp ontvangen. Dit biedt professionals tevens een
handelingsperspectief indien zij de professionele inschatting maken dat het onverantwoord is om
langer te wachten met het bieden van hulp.
Binnen de jeugdzorgregio worden meerjarige inkoopcontracten afgesloten.
 Dit betekent dat de duur van het contract continuïteit biedt voor jeugdigen en jeugdhulpaanbieders.
Tevens bieden de meerjarige contracten voldoende tijd en ruimte om gezamenlijk te kunnen
transformeren.
Binnen de jeugdzorgregio zijn de inkoopcontracten consequent vertaald in de uitvoeringsvarianten
van het programma Informatievoorziening Sociaal Domein.
 Dit betekent dat gemeenten en jeugdhulpaanbieders op een veilige manier gegevens met elkaar
uitwisselen, vermijdbare administratieve lasten worden beperkt en er een waarborg is dat publiek
geld rechtmatig wordt besteed.
Binnen de jeugdzorgregio is een visie op de doorontwikkeling van hoe de lokale teams in te richten.
 De doorontwikkeling heeft tot doel meer eenheid en grotere effectiviteit van de lokale teams te
bewerkstelligen. Zie voor de specifieke aandachtspunten het ‘Actieprogramma Zorg voor de Jeugd’.
 De regionale visie op de doorontwikkeling van de lokale teams is uiterlijk aan het einde van de
zomer van 2019 gereed. Het hebben van een visie op de lokale teams is randvoorwaardelijk om het
transformatiebudget tranche 2020 te ontvangen.

1

Dit betekent dat er in de jeugdzorgregio een werkwijze is ontwikkelt en er een plek is waar zorgvragen met complexe
problematiek worden gedeeld. Zodat er een landelijk dekkend netwerk is, dat garandeert dat hulp wordt geboden aan
jeugdigen en gezinnen met (zeer) complexe zorgvragen.
2
In het actieprogramma ‘Zorg voor Jeugd’ staat omschreven waar sluitende afspraken minimaal op moeten zien cq toe
moeten leiden.
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De toetsingscriteria
De inhoudelijke behandeling van het transformatieplan vindt plaats aan de hand van toetsingscriteria. Dit
betekent dat jeugdzorgregio’s in hun transformatieplan overtuigend duidelijk maken dat zij voldoen aan
onderstaande toetsingscriteria:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

De inhoud van het transformatieplan ziet minimaal op één van de gestelde actielijn uit het
‘Actieprogramma Zorg voor Jeugd’ (zie hoofdstuk 3):
 Actielijn 1: Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen.
 Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
 Actielijn 3: Alle kinderen de kans bieden zicht te ontwikkelen.
 Actielijn 4: Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden.
 Actielijn 5: Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt.
Het transformatieplan is meerjarig en ziet ten minste op de jaren 2018, 2019 en 2020.
Uit het transformatieplan blijkt dat de transformatiebeweging duurzaam is, zodat de transformatie
ook na 2021 blijft voortbestaan.
Uit het transformatieplan blijkt dat de acties zorggericht zijn en daarmee direct en merkbaar beter
voor kinderen, jongeren, opvoeders en leerkrachten.
Uit het transformatieplan blijkt aantoonbare betrokkenheid van relevante samenwerkingspartners,
zoals jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, kennis- en opleidingsinstituten en het
onderwijs die betrokken zijn bij de uitvoering van het transformatieplan.
Uit het transformatieplan blijkt dat een jeugdzorgregio en haar samenwerkingspartners onderdeel
uitmaken van een lerend jeugdhulpstelsel dat groter is dan de eigen regio. Dit brengt onder meer de
verplichting met zich mee om opgedane kennis en ervaringen te delen.

N.B.: In uitzonderlijke gevallen als een jeugdzorgregio niet aan de gestelde beoordelings- en toetsingscriteria
voldoet, en de jeugdzorgregio overduidelijk substantieel nadeel ondervindt van deze criteria, behoudt het
ministerie van VWS het recht om, binnen de financiële spelregels van het Transformatiefonds, alsnog
transformatiebudget aan een jeugdzorgregio toe te kennen.
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5. Het Transformatiefonds – De governance

Indienen van het transformatieplan
Het transformatieplan dient uiterlijk datum bij organisatie te zijn ingediend. Het transformatieplan wordt
eenmalig ingediend, zodat de administratieve lasten beperkt blijven. Richtinggevend voor de omvang van het
transformatieplan wordt een maximale omvang van vijftien pagina’s geadviseerd.
Bij het indienen van het transformatieplan wordt ook een format ingevuld en meegestuurd, ten behoeve van de
toets op de criteria voor de transformatieplannen (zie hoofdstuk 4). Daarnaast wordt in dit format aangegeven
aan welke gemeente(n), in de vorm van een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds, in de periode 20182020 jaarlijks transformatiebudget wordt toegekend bij goedkeuring van het transformatieplan. Het format
hiertoe is bijgevoegd als bijlage 3 bij dit document format is nog in ontwikkeling.
Behandeling van het transformatieplan
De transformatieplannen worden door de Stuurgroep Zorglandschap goedgekeurd. Een ambtelijke werkgroep
met daarin minimaal een vertegenwoordiger vanuit gemeenten, jeugdhulpaanbieders, cliënten en het Rijk
bereidt besluitvorming in de Stuurgroep Zorglandschap voor. Hiertoe legt de werkgroep de
transformatieplannen met een advies voor aan de Stuurgroep Zorglandschap. De gehonoreerde
transformatieplannen zullen op de website zorgvoorjeugd/vng worden gepubliceerd.
In de decembercirculaire 2018 zal het transformatiebudget verdeeld worden.
Leren van elkaar en kennisdelen
Gezamenlijk willen we met elkaar zicht krijgen op de voortang en de uitvoering van de transformatie(plannen),
elkaar ondersteunen en van elkaar leren. Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd zal gemeenten en
aanbieders ondersteunen en adviseren bij de jeugdhulpvernieuwing en de uitvoering van de
transformatieplannen. Bijvoorbeeld door jeugdzorgregio’s met elkaar in verbinding te brengen bij inzet op
dezelfde actielijnen uit het ‘Actieprogramma Zorg voor de Jeugd’ en het bundelen van vergelijkbare lokale of
regionale initiatieven.
Voor vragen naar aanleiding van deze spelregels om in aanmerking te kunnen komen voor het
Transformatiefonds kunt u contact opnemen met ?
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