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Memo 

Steller:  Astrid van den Berg / Michel Tettero, TWO Jeugdhulp 

Aan:  Overleg BT / TWO 

Werkgroep Veiligheid / gedwongen kader 

Betreft: Verlengen van contracten gecertificeerde instellingen: Jeugdbescherming West, 
William Schrikker Stichting, Leger des Heils. 

 

Aanleiding 

Met de genoemde GI’s zijn resultaatovereenkomsten afgesloten vanuit Holland Rijnland met een 
ingangsdatum van 1 januari 2017 en met een looptijd van 36 maanden. De resultaatovereenkomsten 
eindigen op 31 december 2019.  
De overeenkomsten kunnen na afloop van de looptijd worden verlengd met telkens een jaar. 
Als hiervan gebruik wordt gemaakt dan moet dat uiterlijk zes maanden voor het einde van het 
kalenderjaar (2019) aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar worden gemaakt. 
 
In deze memo wordt een procesvoorstel gedaan zodat tijdige besluitvorming en afwikkeling kan 
plaatsvinden zodat de continuïteit van deze dienstverlening wordt geborgd. 
 
Inleiding 

Gemeenten zijn op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor de uitvoering van 
jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het aanbod van gecertificeerde instellingen moet toereikend 
zijn. In de afgelopen jaren is bovenregionale samenwerking gerealiseerd tussen de regio’s Holland 
Rijnland, Haaglanden, Midden Holland en Zuid Holland Zuid. Deze samenwerking is congruent aan 
het werkgebied van Jeugdbescherming West die het grootste deel van de maatregelen voor deze 
regio’s uitvoert. Daarnaast hebben deze regio’s ook alle vier met de landelijk werkende instellingen, 
Het Leger des Heils en de William Schrikker Stichting, te maken. 
 
Afstemming op diverse thema’s is om die reden wenselijk en is ook bestuurlijk bekrachtigd in het PHO 
maatschappij va 13 december 2017. De afstemming en samenwerking heeft betrekking op de 
volgende thema’s: 

- Rol van de gemeenten; 
- Inkoopstrategie; 
- Sturing op continuïteit; 
- Sturing op kwaliteit; 
- Sturing op innovatie. 

Deze voornemens zijn opgenomen in de Samenwerkingsagenda jeugd 2018-2019. 
Doel van de samenwerking is om, daar waar mogelijk, een zo eenduidige mogelijk lijn te realiseren 
richting de gecertificeerde instellingen.  
 
Naast de bovenregionale samenwerking start in 2019 ook een pilot “Samen werken aan veiligheid” 
die voortvloeit uit de actielijn 5 van het transformatiefonds. Met deze pilot wordt  beoogd de 
veiligheidsketen voor jeugdhulp te optimaliseren. 
 
De huidige wijze van contracteren en bekostigen biedt (vooralsnog) alle benodigde ruimte om de 
eerder geformuleerde inhoudelijke doelen te realiseren. Procedureel en inhoudelijk is het verlengen 
van de huidige resultaatovereenkomsten met een jaar het meest wenselijk.  
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Voorgestelde lijn en proces 

Lijn: 
Verlengen van de resultaatovereenkomsten met een jaar (2020) door gebruik te maken van de optie 
conform artikel 4, lid 2 van de resultaatovereenkomst voor de gecertificeerde instellingen: 

- Jeugdbescherming West 
- William Schrikker Stichting 
- Leger des Heils 

 
Eventuele inhoudelijke wijzigingen die in de loop van 2019 en 2020 voortvloeien uit de 
bovenregionale afstemming en/of de genoemde pilot worden in een addenda vastgelegd in het 
contract 2020 en/of betrokken bij het inkooptraject voor 2021. De huidige overeenkomsten bieden 
ruimte voor dergelijke wijzigingen, zolang er geen sprake is van een wezenlijke wijziging van 
opdracht. Met de verlenging wordt aangesloten bij het inkoopproces zoals opgenomen in de 
houtskoolschets inkoopproces Jeugdhulp 2020 in Holland Rijnland. 
 

 
 
Proces: 
1. Afstemming intern TWO Jeugdhulp; 
2. Afstemmen met inkoop servicepunt71 en beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij dit thema 

(eventueel in de Werkgroep Veiligheid, als helder is hoe deze verder vorm gaat krijgen na 1 
februari 2019); 

3. Afstemmen van de voorgestelde lijn in het beleidsteam jeugd; 
4. Contact met GI’s over het voornemen tot verlengen van de resultaatovereenkomsten voor een 

jaar (2020); 
5. Besluitvorming over verlenging in PHO en DB Holland Rijnland; 
6. GI’s schriftelijk informeren over het voornemen tot verlenging (zes maanden voor einde 

kalenderjaar); 
7. Opstellen en tekenen van resultaatovereenkomsten. 

 
Naast de 3 gecontracteerde GI’s is de TWO ook voornemens een contract te sluiten met 
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR). Hiertoe is besloten omdat het hiermee gemoeide 
contractbedrag de € 100.000,- overstijgt. Het proces voor deze aanbieder verloopt anders dan 
voorgenoemd proces.  


