
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Onderwerp : Voortgang 10 focuspunten – juni 2014  
 
 

Inleiding 
 
Op 12 mei jl. is de eerste uitgebreide rapportage over de voortgang van de regio’s op de 10 
focuspunten gepubliceerd. Hierin is naast een beschrijving van de voortgang ook een beeld van de 
belangrijkste aandachtspunten gegeven. Eind mei 2014 is opnieuw contact geweest met de regionaal 
transitiemanagers jeugd. Tijdens dit contact is inzicht verkregen in de ontwikkelingen van de 
afgelopen weken in de regio’s en de belangrijkste opgaven voor de komende weken.  
 
Tussen de vorige uitvraag bij de regionaal transitiemanagers jeugd (eind april 2014) en deze nieuwe 
voortgangsrapportage zit slechts 4 weken. We constateren dat in deze weken belangrijke stappen zijn 
gezet in de regio’s. Zo is in bijna alle regio’s hard gewerkt aan het organiseren van de inkoop, met als 
resultaat dat in de meeste regio’s de inkoopdocumenten en –modellen gereed zijn. Op de vraag aan 
de regionaal transitiemanagers jeugd op welk resultaat van de afgelopen weken zij het meest trots 
zijn, worden de vorderingen op het gebied van de inkoop door ruim de helft van de transitiemanagers 
als antwoord gegeven.  
 
De belangrijkste observaties uit de contacten met de regionaal transitiemanagers jeugd worden 
hieronder samengevat. Hierbij wordt ook ingegaan op de onderwerpen waarbij de ontwikkelingen nog 
minder positief zijn en voor de VNG belangrijke aandachtspunten zijn.  
 

Focus op inkoop 
 
Mei, juni en juli lijken de maanden van de inkoop te zijn. In veel regio’s is de maand mei benut om 
allerlei documenten over het thema inkoop op te stellen, waaronder: het beleidsplan inkoop, de 
raamovereenkomst, de nota van sturing en de bekostiging. De regionaal transitiemanagers noemen 
expliciet dat bij de totstandkoming ervan de zorgaanbieders betrokken zijn. Hierdoor weten de 
zorgaanbieders onder welke voorwaarden de inkoop feitelijk gaat plaatsvinden, wat de 
zorgaanbieders van de regio’s mogen verwachten en wat de regio’s van de zorgaanbieders 
verwachten.  
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Dit laatste punt kwam ook uitgebreid aan de orde tijdens de bijeenkomst van het Regieberaad 
Transitie Jeugd op 14 mei 2014.1 Hierbij is besproken dat het niet alleen belangrijk is  zorgaanbieders 
zoveel als mogelijk te betrekken bij de totstandkoming van de inkoopdocumenten, maar dat het ook 
belangrijk is zorgaanbieders te informeren over het proces van de komende maanden, oftewel: 
wanneer kunnen zorgaanbieders wat van de regio’s verwachten ten aanzien van de inkoop. Dit blijft 
ook de komende weken een belangrijk aandachtspunt, zeker in de regio’s waar op het gebied van 
inkoop nog stappen moeten worden gezet.  
 
Dat de afgelopen weken belangrijkke stappen zijn gezet op het gebied van inkoop wordt ook duidelijk 
door het aantal documenten die de regio’s hierover hebben gepubliceerd. Gemeenten wisselen 
onderling hun inkoopdocumenten uit. Het Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD) faciliteert deze 
uitwisseling tussen de regio’s door ze te publiceren in nieuwsbrieven, op de website van de VNG en 
het Transitiebureau Jeugd en op het Forum Sociaal Domein waartoe alle transitiemanagers jeugd 
toegang hebben.2  
 
Van beleid naar uitvoering 
 
Tot nu toe heeft de voorbereiding op de transitie jeugd voor een groot deel een beleidsmatig karakter. 
Alle regio’s hebben veel tijd en energie gestoken in het regionaal transitiearrangement jeugd (RTA), 
visiedocumenten, de regionale en gemeentelijke beleidsplannen, inkoopdocumenten, et cetera. Een 
groot deel van de regionaal transitiemanagers maakt duidelijk dat hun regio zich bevindt in een 
omslagpunt tussen beleid en uitvoering. Zo wordt de komende weken in veel regio’s – al dan niet in 
pilots – concreet gewerkt aan de implementatie van nieuwe werkprocessen, het daadwerkelijk 
vormgeven van de regionale inkooporganisatie en de administratieve organisatie. Veel regionaal 
transitiemanagers noemen expliciet dat in hun regio wordt gestart met implementatiepilots rond 
toegang.  
 
De omslag van beleid naar de uitvoering wordt bevorderd doordat in alle regio’s de duidelijkheid over 
beschikbare budgetten in 2015 steeds groter wordt. De publicatie van de meicirculaire 2014 op 30 mei 
jl. was op dat punt een belangrijke mijlpaal. Ook de duidelijkheid over het feitelijke jeugdhulpgebruik, 
inclusief PGB-gebruik en de toepassing van het woonplaatsbeginsel is de afgelopen weken 
toegenomen, onder andere door de publicatie van factsheets en handreikingen hierover. Weliswaar 
worden noties over onduidelijkheid over budgetten en cijfers over jeugdhulpgebruik in vergelijking met 
eerdere uitvragen minder genoemd, toch blijft een aantal regio’s worstelen met deze thema’s. Onder 
andere via de OTD Expertpool (zie hieronder) wordt momenteel geprobeerd om deze regio’s 
maximaal mogelijk te ondersteunen bij het verkrijgen van duidelijkheid over de cijfers.  
 
Veel regionaal transitiemanagers noemen een andere interessante ontwikkeling bij de omslag van 
beleid naar uitvoering: de nieuwe wethouders. De afgelopen weken is volgens de transitiemanagers 
                                                      
1 Het Regieberaad Transitie Jeugd is maandelijkse bijeenkomst voor alle regionaal transitiemanagers jeugd. Tijdens deze 
bijeenkomsten wordt ingegaan op de voortgang van de 10 focuspunten. Ook wordt in elke bijeenkomst één of meerdere 
onderwerpen uitvoerig behandeld, op 14 mei 2014 was dit het AMHK.  
2 Zo zijn alle inkoopdocumenten van de regio’s Amsterdam-Amstelland, Haarlemmermeer en Zaanstreek-Waterland actief 
verspreid via het Forum Sociaal Domein. Via websites en nieuwsbrieven zijn de inkoopdocumenten van diverse regio’s actief 
verspreid, waaronder: Rijk van Nijmegen (www.transitieregionijmegen.nl), Twente (www.regiotwente.nl) en de Gelderse regio’s 
(www.voordegeldersejeugd.nl).   
 



  03/15 

veel tijd gaan zitten in het ‘meenemen’ van nieuwe wethouders jeugdzorg in de ontwikkelingen van de 
afgelopen maanden, de huidige stand van zaken en de ambities voor de komende maanden. Dit wordt  
niet per definitie als negatief ervaren, al geeft een groot deel van de transitiemanagers wel aan dat de 
voortgang op onderdelen wordt vertraagd. De nieuwe wethouders denken mee over verschillende 
onderwerpen zoals de vormgeving van de inkoop, het AMHK en de wijze waarop regionaal wordt 
samengewerkt. Dit betekent in diverse regio’s een vertraging van de uitvoering van reeds gemaakte 
plannen of zelfs een wijziging ervan. Tijdens het Regieberaad Transitie Jeugd van 14 mei jl. hebben 
de regionaal transitiemanagers hun ervaringen met de betrokkenheid van bestuur en politiek in de 
gemeenten met elkaar gedeeld.  
 

42 versus 403 
 
Bij de transitie jeugd wordt vaak gesproken van 42 jeugdregio’s met 42 regionaal transitiemanagers. 
De verantwoordelijkheid voor toegang tot de jeugdzorg en jeugdhulp ligt vanaf 1 januari 2015 bij 403 
gemeenten. Vooral nu in bijna alle regio’s een omslagpunt van beleid naar uitvoering zichtbaar is, is 
het belangrijk dat de transitie zich op het niveau van alle 403 individuele gemeenten plaatsvindt.  
 
Juist op dit punt ligt een belangrijk aandachtspunt. In bijna alle regio’s is één gemeente, vrijwel altijd 
de grootste gemeente, de ‘trekker’ van de transitie jeugd. In deze gemeente zit vaak kennis, capaciteit 
en de bestuurlijke portefeuillehouder die namens de regio optreedt. Een aantal regionaal 
transitiemanagers geeft aan dat de relatief kleine gemeenten op dit moment onvoldoende zijn 
aangehaakt. Dat zou niet erg zijn als zij voldoende op de hoogte zijn van het beleid en de afspraken 
die in hun regio zijn gemaakt. Het is wel een risico als deze gemeenten onvoldoende zijn voorbereid 
op de opgaven waar alle individuele gemeenten nu voor staan en waarvoor niet altijd meer naar de 
‘grote centrumgemeente’ kan worden gekeken. Uit de vragen die het OTD van medewerkers van 
relatief kleine gemeenten krijgt en de uitkomsten uit de Transitiemonitor Jeugd van mei 2014, leiden 
we af dat inderdaad een deel van de kleine gemeenten onvoldoende zijn aangehaakt bij de transitie 
jeugd. Voor de VNG is dit één van de speerpunten voor juni 2014. Het ondersteuningsprogramma 
Toegang benadert actief kleine gemeenten die achterblijven, de VNG werkt hierbij samen met het NJi. 
 
Bovenstaande notie wordt door de regionaal transitiemanagers ook genoemd bij het vormgeven van 
de administratieve organisatie, beheerorganisatie of inkooporganisatie. Onderdeel van deze 
vormgeving is een antwoord op de vraag welke taken in regionaal verband en welke taken de 
individuele gemeenten uit de regio zelf gaan uitvoeren. In veel regio’s is deze vraag nog niet helder 
beantwoord. De VNG wil op drie plaatsen in het land proeftuinen inrichten waarbij ook zorgaanbieders 
betrokken worden om het administratieve proces soepel te laten verlopen in het transitiejaar 2015. 
 

Voortgang 10 focuspunten juni 2014 
 
Zoals eerder is geconstateerd, is de afgelopen weken veel werk verzet in de regio’s. Veel regionaal 
transitiemanagers maken dan ook duidelijk trots te zijn op de zichtbare vorderingen die ambtenaren, 
bestuurders en zorgaanbieders gezamenlijk maken.  
 
Samenvattend zien we dat bij de volgende focuspunten het overgrote deel van de regio’s op koers 
liggen:  

� Focuspunt 1 – Zorgcontinuïteit / passend en dekkend aanbod 
� Focuspunt 2 – Toegang 
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� Focuspunt 4 – Regionale inkoop 
� Focuspunt 9 – AMHK 
� Focuspunt 10 – Beleidsplan en verordening 

 
Bij de volgende focuspunten is de voortgang in de regio’s een aandachtspunt:  

� Focuspunt 2 – Toegang: dit aandachtspunt heeft vooral betrekking op de kleinere gemeenten 
� Focuspunt 3 – Gedwongen kader 
� Focuspunt 5 – Interne processen gemeente: dit aandachtspunt heeft vooral betrekking op relatief 

kleine gemeenten 
� Focuspunt 6 – Gegevensuitwisseling en privacy 
� Focuspunt 7 – Inzicht in jeugdhulpgebruik 
� Focuspunt 8 – Duidelijkheid over de huidige budgetten en aantallen voor de jeugd-AWBZ 

 
Diverse ondersteuningsprogramma’s van de VNG en het Transitiebureau Jeugd zijn op volle kracht 
om gemeenten te ondersteunen in de aanloop naar 1 januari 2014. Deze ondersteuningsprogramma’s 
richten zich op concrete thema’s, zoals: jeugd-ggz, (landelijke) inkoop, toegang, modelverordening, 
passend onderwijs, beleidsinformatie, AMHK, woonplaatsbeginsel, CORV, VISD, AWBZ en PGB. 
Tweewekelijks wordt de voortgang per ondersteuningsprogramma inzichtelijk gemaakt en besproken 
met het Transitiebureau Jeugd.  
 
Omdat we merken dat bepaalde regio’s en gemeenten op specifieke onderwerpen gas moeten geven, 
heeft het OTD in mei 2014 een Expertpool ingericht. Voor deze Expertpool zijn circa 80 experts 
geselecteerd met specifieke bestuurlijke, juridische, financiële en/of inhoudelijke kennis en/of kennis 
op het gebied van procesbegeleiding, inrichtingsvraagstukken, interne samenwerking tussen 
beleid/inhoud en facilitaire ondersteuning (waaronder informatievoorziening, financiën en inkoop). 
Vanuit deze kennis en ervaring kunnen de experts door het OTD gericht worden ingezet om een 
gemeente of regio maximaal 5 dagen te ondersteunen.  
 
Het OTD heeft inmiddels de eerste ondersteuningsverzoeken van gemeenten gehonoreerd en experts 
uit de Expertpool ingeschakeld om in de concrete behoeften van deze gemeenten te voorzien. Het 
bestaan van de OTD Expertpool wordt actief gecommuniceerd zodat we gemeenten zo vraaggericht 
mogelijk kunnen helpen.   
 
Hieronder wordt beknopt ingegaan op de voortgang per focuspunt. Net als de vorige 
voortgangsrapportage, wordt ook nu een toelichting gegeven op de belangrijkste aandachtspunten. 
We gebruiken de voortgang van de 10 focuspunten ook om voorbeelden uit de regio’s te beschrijven, 
onder andere bedoelt ter inspiratie voor andere regio’s.  
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Focuspunt 1 – Zorgcontinuïteit / passend en dekkend aanbod 
 
Focuspunt 

“Zorgcontinuïteit is geregeld en er blijft een passend en dekkend aanbod; benodigde zorg is 

ingekocht; er zijn afspraken met bovenregionale aanbieders.” 

 
Zoals hierboven aangegeven, hebben alle regio’s de afgelopen weken belangrijke stappen 

gezet in de organisatie van de inkoop. Inkoopdocumenten zijn of komen zeer binnenkort 

gereed en zorgaanbieders worden meegenomen in dit proces.  

 
Rijk van Nijmegen: Inko op- en subsidiemodel vastgesteld  
 
De samenwerkende gemeenten in de regio Nijmegen hebben het inkoop- en subsidiemodel voor het 
contracteren van jeugdzorg en AWBZ-zorg vastgesteld (of zullen dit op korte termijn doen). Met het vaststellen 
van dit model voor het contracteren van zorgaanbieders, is het mogelijk de zorg daadwerkelijk in te gaan kopen 
dan wel te subsidiëren. Eind juni 2014 kan de regio naar verwachting de offerteaanvragen en subsidietenders 
publiceren en kan de inschrijving van de zorginstellingen starten. De planning is dat partijen uiterlijk in november 
2014 hun contracten krijgen. 
 
Link naar het inkoopdocument: http://transitieregionijmegen.nl/?p=1347.  
 
Strategisch inkoopdocument regio Twente 

 
In de regio Twente werken 14 gemeenten binnen het samenwerkingsverband Samen14 intensief samen om de 
regionale taken vorm te geven. Om er voor te zorgen dat inwoners ook na 2014 kunnen rekenen op goede zorg 
moeten gemeenten en zorgaanbieders afspraken maken over de verschillende soorten zorg die de gemeenten 
gaan inkopen. Daarvoor hebben de gemeenten een Strategisch Inkoopdocument opgesteld. Het document 
beschrijft op hoofdlijnen hoe de gemeenten de inkoop van zorg, die op regionale schaal wordt ingekocht, willen 
regelen. 
 
Het document is tot stand gekomen nadat de regio een week van de inkoop heeft georganiseerd waarbij alle 
betrokken gemeenten en ambtenaren input hebben geleverd. Inmiddels hebben alle colleges zich achter het 
inkoopdocument geschaard. De gemeenten werken nu toe naar de daadwerkelijke inkoop. Hiervoor stellen ze 
diverse gedetailleerde inkoopdocumenten op. Ook vinden er diverse rondetafelgesprekken plaats met 
zorgaanbieders.  
 
Link naar het inkoopdocument: http://gemeentenvandetoekomst.nl/item/Strategisch-inkoopdocument-Regio-Twente_050124  

 

Waar in de voortgangsrapportage van mei 2014 nog werd gesproken over een wisselend beeld met 
betrekking tot de inkoopstructuur, financiële kaders en betrokkenheid van zorgaanbieders, is dit beeld 
op dit moment in positieve zin bijgesteld. Het overgrote deel van de regionaal transitiemanagers jeugd 
geeft dan ook aan dat de afgelopen weken op dit focuspunt de meeste vorderingen zijn gemaakt.  
 
De eerste week van juni zullen gemeenten de beschikbare budgetten expliciteren op basis van de 
meicirculaire 2014. Mede op basis daarvan zal verder worden gewerkt aan het maken van afspraken 
met de zorgaanbieders over het beschikbare budget in 2015.   
 
Aandachtspunten  

� In veel regio’s moet nog worden geëxpliciteerd welke inkooptaken regionaal en welke lokaal worden 
uitgevoerd.  
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� In veel gemeenten is nog geen keuze gemaakt over de te gebruiken bekostigingssystematiek voor de 
financiering van de verschillende typen jeugdhulp.  

� In de meeste regio’s is tot nu toe nog weinig tot helemaal geen aandacht voor het inrichten van een 
financieel risicofonds.  

� De factsheet over het woonplaatsbeginsel is nog niet overal bekend. 
� In de meeste regio’s zijn nog geen contracten gesloten waardoor bij veel zorgaanbieders nog  

onzekerheid is. 
 

 
Focuspunt 2 – Toegang 
 
Focuspunt  
“Toegang is op orde: gemeenten hebben een laagdrempelige, herkenbare, integrale toegang voor 

jeugd georganiseerd, waar signalen, vragen over en verzoeken om hulp snel wordt geboden of wordt 

doorverwezen. Zowel deskundigheid als mandaten van de professionals zijn geregeld. Hiertoe 

behoort ook crisiszorg: van zorgmelding tot 24-uurs opvang.” 

 
Alle regio’s hebben een beeld bij de wijze waarop in hun regio de toegang vanaf 1 januari 2015 

wordt vormgegeven. Nog lang niet alle regio’s hebben als onderdeel van de toegang keuzes 

gemaakt over de samenwerking met huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen.  

 
Innovatieagenda Jeugdzorg Haaglanden   
 
In plaatst van ‘toegang’ of ‘toeleiding’ is er in regio Haaglanden gekozen voor het begrip ‘zorgbehoeftebepaling’ 
om de associatie met toeleiding naar zwaardere zorg te voorkomen. Deze zorgbehoeftebepaling wordt gebruikt 
om de juiste zorgbehoefte in te schatten. Dit gebeurt met gebruik van een uniform triage instrument en het 
bieden van doeltreffende basiszorg, en eventueel het lokaal benutten van specialistische expertise. De zorg 
vindt dichtbij de jongeren en zijn omgeving plaats. Deze preventieve werkwijze van het lokale team beoogt inzet 
van zwaardere zorg in een later stadium te voorkomen, ofwel eerder benut ten behoeve van effectievere en 
efficiëntere zorg aan de cliënt. 
 
Zie: http://www.beleidsplanvoordejeugd.nl/voorbeeld/haaglanden/  
 
Meerjaren beleidskader Jeugdhulp in de Kempen 2015-2019 

 

De Kempen neemt in heer meerjaren beleidskader het advies van de rijksoverheid over om het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) de voordeur te laten zijn voor de toegang tot jeugdhulp. In de regio is het CJG goed 
bekend bij ouders, opvoeders, jongeren en verenigingen en dichtbij de inwoners gesitueerd. Hiertoe gaat het 
huidige CJG zich verder ontwikkelen, onder meer door uitbreiding in functies. Zodoende zal het een CJG+ 
genoemd gaan worden.  
Voor complexe vraagstukken wordt er een regionaal team opgericht. Op de achtergrond zal voor alle 
professionals een adviserend expertteam beschikbaar zijn, die ook een risico- of veiligheidstaxatie kan doen. 
Visueel is weergegeven hoe de oude en nieuwe situatie van de toegang tot jeugdhulp eruit ziet. 
 
Zie: http://www.beleidsplanvoordejeugd.nl/voorbeeld/kempen-4/ 

 

 
Dat alle regio’s vorderingen maken met de organisatie van de toegang wordt ook bevestigd door de 
uitkomsten van de Transitiemonitor Jeugd (mei 2014) en de terugkoppeling van de regionaal 
transitiemanagers tijdens de bijeenkomst van het Regieberaad Transitie Jeugd op 14 mei 2014. Het 
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enige aandachtspunten dat wordt genoemd, is de samenwerking met huisartsen, medisch specialisten 
en jeugdartsen.  
 
Aandachtspunten  

� In ongeveer een derde van de regio’s is nog onvoldoende duidelijkheid over welke stappen moeten 
worden gezet voor de inrichting van de crisisdienst.  

� In deze regio’s is ook onvoldoende duidelijkheid over hoe de route van zorgmeldingen van de politie 
wordt ingericht.   
 

Focuspunt 3 – Gedwongen kader 
 
Focuspunt  
“De gemeente is aangesloten op het gedwongen kader door, (a) afspraken met de Raad voor de 

Kinderbescherming, (b) afspraken met gecertificeerde instellingen en (c) de koppeling met CORV. 

Werkprocessen moeten hierop worden ingericht.” 

 
Weliswaar verwachten alle regio’s dit focuspunt tijdig te realiseren, toch is er nog veel werk te 

verzetten.   
 

Voor de jeugd: het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel  

 
In september 2012 is gestart met de proeftuin Jeugdbeschermingsplein. Deze proeftuin is gericht op het 
ontwikkelen van een sluitende aanpak voor gezinnen waar ernstige zorgen bestaan omtrent de (fysieke) 
veiligheid en de ontwikkeling van kinderen én waarbij hulpverlening binnen een vrijwillig kader onvoldoende op 
gang komt of tot onvoldoende resultaat leidt. Tevens zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen het 
jeugdbeschermingsplein en het Veiligheidshuis. Vernieuwend aan de aanpak is de intensieve betrokkenheid van 
de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) op lokaal niveau, de rol van de gemeente als voorzitter van het 
jeugdbeschermingsplein, de betrokkenheid van jeugdinstellingen uit het vrijwillig kader (jeugdhulpaanbieders en 
organisaties zoals MEE en CJG) en de mogelijkheid tot drangaanpak waarbij een onderzoek door de RvdK als 
stok achter de deur dient. 
 
Zie: http://www.beleidsplanvoordejeugd.nl/voorbeeld/rotterdam-11/  
 
Beleidsplan Zuid-Limburgse gemeenten (maart 2014) 
 
De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg a/d Geul werken 
nauw samen op het gebied van de decentralisatie Jeugd. Uit door hen opgestelde  beleidsplan komt naar voren 
dat op het gebied van veiligheid drie partners een aandeel leveren: de Raad voor de Kinderbescherming, het 
Veiligheidshuis en het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De samenwerkende 
gemeenten zijn al in contact getreden met deze partijen en zullen op korte termijn afspraken maken omtrent 
taakuitvoering. 
 
Zie: https://www.transitiemonitorjeugd.nl/Modules/Documenten/Documenten.aspx?sid=170 

 

Nog lang niet in alle regio’s zijn keuzes gemaakt over hoe wordt samengewerkt met de Raad voor de 
Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen. Dit proces is in ongeveer de helft van de 42 
jeugdregio’s nog in volle gang. Gemeenten in deze regio’s hebben wel met elkaar nagedacht over de 
wijze waarop jeugdhulp wordt ingezet in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel of 
jeugdreclassering. Ook zijn de uitgangspunten met betrekking tot de producten en diensten die 
worden ingekocht bij gecertificeerde instellingen bepaald. Het daadwerkelijk maken van afspraken 
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hierover met de Raad voor de Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen moet in groot deel 
van de regio’s nog gebeuren.  
 
Op dit moment bestaat bij een groot deel van de regio’s nog steeds onduidelijkheid over de stappen 
die moeten worden gezet op het gebied van ICT-ondersteuning en digikoppeling om na 1 juli 2014 
technisch aan te sluiten op de CORV (implementatie van het berichtenverkeer). Ook is bij veel 
gemeenten nog niet duidelijk hoe de inrichting van de werkprocessen in relatie tot de CORV-berichten 
moet plaatsvinden. Deze signalen zijn bekend bij de medewerkers van het Kwaliteitsinstituut 
Nederlandse Gemeenten (KING) die gemeenten ondersteunen bij de aansluiting op de CORV.  
 
Aandachtspunten  

� In ongeveer de helft van de regio’s zijn nog geen keuzes gemaakt over hoe wordt samengewerkt met 
de Raad voor de Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen. 

� De interne routering van de zorgmeldingen bijvoorbeeld van AMHK naar sociaal wijkteam is nog 
onvoldoende uitgewerkt. 

� Meer dan de helft van de regionaal transitiemanagers geeft aan onvoldoende zicht te hebben op de 
stappen die gemeenten moeten zetten ten behoeve van aansluiting op de CORV.  
 

 
Focuspunt 4 – Regionale inkoop 
 
Focuspunt  
“Er is regionaal ingekocht; er zijn afspraken over regionale samenwerking en de regionale 

inkooporganisatie staat en functioneert.” 

 

Zoals eerder geconstateerd: gemeenten hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan het maken 

van afspraken en het opstellen van documenten over de organisatie van de inkoop. De 

komende weken staan in het teken van de uitvoering ervan, waaronder de daadwerkelijk 

vormgeven van de inkooporganisatie.  

 
Inkoopdocumenten regio Amsterdam beschikbaar voor hergebruik  

In de 16 samenwerkende gemeenten van de huidige stadsregio Amsterdam is de afgelopen periode hard 
gewerkt aan het inkoopproces. Er zijn pakketten van zorg benoemd die de gemeenten niet individueel, maar in 
gezamenlijkheid willen inkopen. Intussen zijn de grote zorgverlenende instellingen uit de Jeugd GGZ. AWBZ en 
Jeugd- en Opvoedhulp uitgenodigd om daarvoor te offreren. Met die uitnodiging is zorgvuldig opgestelde 
documentatie meegestuurd. Daar is heel veel tijd in gestoken, omdat vele disciplines en experts er een 
gecoördineerde bijdrage aan moesten leveren. Het Regionaal Directeurenoverleg heeft het Regionaal 
Transitieteam gevraagd om deze documentatie aan te bieden aan collega-gemeenten, in de hoop en 
verwachting dat zij zich hierdoor laten inspireren, waarbij hergebruik van documenten of onderdelen mogelijk is. 

Zie: www.zorgomregioamsterdam.nl.  
 
Met respect… Op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning: Jeugd(zorg), Wmo, 

Participatie (gemeente Hengelo) 

 
Voor wat betreft de inkoop is besloten gebruik te maken van raamcontracten waarbij op voorhand geen 
volumeafspraken worden gemaakt. Op die manier wil de gemeente één tot twee jaar kennis opdoen (over 
doelgroepen, inhoud dienstverlening, met inkopen, resultaatafspraken, etc.) om daarna specifieker in te kunnen 
kopen op product(groepen) of eventueel te blijven subsidiëren. Voor jeugd is in de regio afgesproken om voor de 
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meeste zorgvormen (Jeugdreclassering, Jeugdbescherming, residentiele zorg, AMHK, pleegzorg, 
JeugdzorgPlus, crisisdienst) gezamenlijk in te kopen. Ambulante hulpverlening zal lokaal worden ingekocht. 
 
Zie: http://www.hengelo.nl/Pdf_Internet/Projecten/Samen074/Contourennotitie_decentralisaties_sociaaldomein.pdf  

 

 

Aansluitend bij de noties genoemd bij focuspunt 1 , geldt ook voor focuspunt 4 dat regio’s de 
afgelopen weken belangrijke stappen hebben gezet in de organisatie van de inkoop. De uitdaging is 
nu om alle plannen daadwerkelijk uit te voeren. In de OTD Expertpool zijn experts op het gebied van 
inkoop (juridische voorwaarden, organisatie inkoop, financiële processen) opgenomen die de 
komende weken gemeenten kunnen ondersteunen bij de daadwerkelijke uitvoering.  
 
Aandachtspunten  

� Veel regio’s hebben nog geen (regionaal) risicofonds ingesteld. 
� In diverse regio’s is nog geen officieel besluit genomen over de onderdelen die regionaal en de 

onderdelen die lokaal worden ingekocht.  
� De factsheet over het woonplaatsbeginsel is nog niet overal bekend. 
� Omdat de inkoop en de subsidietrajecten in enkele regio’s nog niet zijn gestart, staat de mijlpaal van 1 

oktober 2014 onder druk. 
 

 
Focuspunt 5 – Interne processen gemeente 
 
Focuspunt  

“Interne processen bij de gemeente functioneren: van beleid tot uitvoering is de jeugdhulp verankerd 

in de organisatie en er is voldoende capaciteit en kennis beschikbaar.” 

 
Gemeenten bevinden zich nu in de fase waarin lokale processen daadwerkelijk worden 

ingericht. Belangrijk is dat alle gemeenten, dus ook de relatief kleine gemeenten, hierin 

voldoende stappen zetten.  

 
Kwartierm akersteam op volle sterkte (Groningen; april 2014)  

 
Het Kwartiermakersteam voor Transformatie Jeugdzorg Groningen is op volle sterkte. De vacatures voor de 
transformatiemanager, de kwartiermaker Financiën & inrichting ondersteunende processen en de 
programmacontroler zijn ingevuld. 
Het Kwartiermakersteam zal onder leiding van de programmamanager de projecten in het kader van zowel de 
transitie als de transformatie aansturen en ze met elkaar verbinden. Er is gekozen te werken met 
kwartiermakers, om ervoor te zorgen dat de programmaorganisatie kan door ontwikkelen naar de nieuwe 
regionale inkooporganisatie. De projecten zullen in de loop van het jaar steeds meer overgaan in of vervangen 
worden door de reguliere activiteiten van het Regionaal Inkooporgaan Groninger gemeenten (RIGG).  
 
Zie: http://www.tjzg.nl/Nieuws/262710.aspx?t=Kwartiermakersteam%20op%20volle%20sterkte  
 
Samenwerking Jeugdzorg en Gemeenten – Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (mei 2014) 

 
Om een goede samenwerking tot stand te brengen tussen gemeenten en partners als Bureau Jeugdzorg, bood 
BJAA gedurende 2 dagen ambtenaren een kijkje in de keuken. Het idee van de opdracht was vooral dat de 
deelnemers, allen met een achtergrond in het sociaal domein dan wel jeugdzorg, kennis te maken met de 
werkwijze en visie van BJAA, om dit vervolgens in eigen organisatie dan wel gemeente mee te nemen. Om 
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samenwerking en integraliteit te bevorderen.  
 
De inspanningen van beide dagen resulteerden in een mooie presentatie, waarin concrete adviezen en tips voor 
een juiste samenwerking en sturing tussen Jeugdzorg en gemeenten werden toegelicht. Juist doordat de 
deelnemers allen met een eigen blik naar Jeugdzorg konden kijken, maakte dat zij kritisch en praktisch 
aanbevelingen konden doen. Het kijkje in de keuken gaf hen meer inzicht in alle zaken waar zij straks, vanaf 
januari 2015, mee te maken krijgen. 
 
Zie: http://www.seriousambtenaar.nl/samenwerking-jeugdzorg-en-gemeenten-bureau-jeugdzorg-agglomeratie-amsterdam/  

 

De komende weken zal vanuit de VNG specifiek aandacht zijn voor de relatief kleine gemeenten. De 
VNG wil met name op dit onderdeel de samenwerking met het NJi intensiveren. Ook kleine 
gemeenten moeten in hun organisatie aan de slag met de interne processen en moeten hiervoor de 
nodige kennis en ervaring in huis halen.  
 
Het benodigde budget en de benodigde formatie voor het uitvoeren van de nieuwe jeugdhulptaken 
vanaf 1 januari 2015 is nog niet voor alle gemeenten helder. Veel gemeenten gaven eerder aan een 
berekening van het benodigde budget en formatie te koppelen aan het definitieve beschikbare budget 
op basis van de meicirculaire 2014. Begin juni 2014 ontstaat naar verwachting meer duidelijkheid op 
dit punt.  
 
Aandachtspunten 

� Een groot deel van de relatief kleine gemeenten heeft onvoldoende beeld bij de benodigde 
aanpassingen in de lokale organisatie.  

� In gemeenten is men zoekende naar wat er nodig is om de bedrijfsvoering per 1 januari 2015 ingericht 
te hebben en goed te laten lopen. Beschikbare voorbeelden uit het land worden de komende weken 
actief verspreid. De VNG stimuleert standaardisering in de bedrijfsvoering in VISD en inkoop j-
ggz/AWBZ. 

� Een minderheid van de regio’s heeft een risicoanalyse gemaakt voor de transitie jeugdzorg. 
 

 
Focuspunt 6 – Gegevensuitwisseling en privacy 
 
Focuspunt 

“Er is een werkwijze voor gegevensuitwisseling en privacy tussen de verschillende ketenpartners.” 

 
De meeste regionaal transitiemanagers verwachten dit tijdig gereed te hebben. Wel moet 

hiervoor in een groot deel van de gemeenten nog veel gebeuren.  

 
Regionaal beleidskader 2015, decentralisatie jeugdzorg (Alkmaar; 2014)  

 
Het uitgangspunt één gezin, één plan gaat er vanuit dat de hulpvragers zelf aan tafel zitten. Uitwisselen van 
informatie is toegestaan indien de betrokkenen hiermee instemmen. Door de toepassing van één gezin, één plan 
wordt die toestemming in veel gevallen makkelijker. Een optie is om te gaan werken met een digitaal ‘gezinsplan’ 
waarbij het gezin beslist wie wel of niet toegang krijgt. Naast professionals kunnen dit personen uit het sociale 
netwerk zijn. Het gezinsdossier maakt het mogelijk dat alle professionals en de hulpvrager over dezelfde 
informatie beschikken. Door de sleutel van het dossier virtueel bij het gezin te leggen (zij geven iedereen 
toestemming), zijn er geen privacy beperkingen meer. 
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Zie: https://www.vng.nl/files/vng/rb2013234_beleidskader_2015_decentralisatie_jeugdzorg_regio_alkmaar.pdf  
 
De veerkrachtige samenleving (regio Arnhem) 

 
Alle partijen voldoen aan de verplichting dat er actief en gericht infornatie aan elkaar wordt verstrekt, ten einde 
als keten optimale zorg te kunnen bieden. Deze verplichting zal in een convenant worden vastgelegd en is niet 
vrijblijvend of facultatief. De doelbinding van de informatieverstrekking is gericht op de zorgpositie van het kind, 
volwassene en/of gezin. Daar waar wettelijke kaders gelden, gaat de convenantverklaring zo ver mogelijk om als 
keten de zorgpositie veilig te stellen. 
 

Zie: http://www.siza.nl/images/html/Banners/20130408%20Naar%20een%20veerkrachtige%20samenleving%20beknopt.pdf 

 

Ten opzichte van een maand geleden, hebben de regionaal transitiemanagers jeugd momenteel een 
beter beeld bij de mogelijkheden en randvoorwaarden van gegevensuitwisseling en privacy. Zoals ook 
in de vorige voortgangsrapportage beschreven, verschilt het per regio hoe men omgaat met de 
gegevensuitwisseling en privacy. In enkele regio’s is de keuze gemaakt dit tijdens de transformatie 
verder uit te werken. Ook wordt aangegeven dat voor zover dit nog niet geregeld is er ‘pragmatisch’ 
mee om wordt gegaan. In enkele regio’s is dit onderwerp ondergebracht bij een juridische werkgroep. 
 
Aandachtspunten 

� In ruim de helft van de regio’s is nog geen helder beeld welke processtappen moeten worden gezet 
voor het opstellen van een werkwijze voor gegevensuitwisseling, die is getoetst aan de privacy 
vereisten.  

� Het is niet duidelijk of alle gemeenten in 2014 actief aan de slag gaan met het thema 
gegevensuitwisseling en privacy.  
 
 
Focuspunt 7 – Inzicht in jeugdhulpgebruik 
 
Focuspunt  
“De gemeente heeft in beeld wat het jeugdhulpgebruik is in de eigen gemeente.” 

 
Ongeveer een derde van de regio’s blijkt nog steeds te worstelen met deze opgave. 

Onduidelijkheid over de Vektis-cijfers hebben deze regio’s doen besluiten een nieuwe analyse 

van het jeugdhulpgebruik uit te voeren.  

 
Kansrijk opgroeien in Lelystad  

 
In de nota ‘Kansrijk opgroeien in Lelystad’ zijn diverse bronnen gebruikt om het jeugdhulp gebruik binnen de 
gemeente in kaart te brengen. Deze gegevens zijn afgezet tegen de landelijke cijfers op productniveau. 
Vervolgens zijn deze cijfers opgeteld en weergegeven in een piramide waardoor een goed beeld ontstaat van de 
problematiek in Lelystad. De verschillen kunnen worden geduid op basis van de landelijke trend. 
 

 Zie: www.lelystad.nl/Docs/Kadernota%20Jeugdhulp.pdf  
 

Beleidsplan Zorg voor Jeugd Houten 

 
Het jeugdhulpgebruik in relatie tot de kosten wordt in een punten-grafiek getoond, zowel regionaal (regio 
Lekstroom) als lokaal. Hierdoor ontstaat een overzichtelijk beeld van de zorgconsumptie en is goed te zien hoe 
het aantal trajecten zich verhoudt ten opzichte van de kosten. Ook wordt het huidige budget voor jeugdbeleid 
beschreven waardoor er een totaaloverzicht ontstaat. 
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Zie: https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/over_gemeente_houten/actueel/transities/jeugdzorg/beleids
plan_zorg_voor_jeugd_-_houten.pdf  

 

Het inzicht in het jeugdhulpgebruik wordt in veel regio’s steeds completer. Ten opzichte van de vorige 
voortgangsrapportage zijn op dit punt stappen gezet. Toch blijft het voor een aanzienlijk deel van de 
regio’s lastig een gestructureerd beeld te krijgen van het aantal jeugdigen die in de regio of gemeente 
of daarbuiten specialistische zorg ontvangt. Circa een derde van de regio’s heeft nog onvoldoende 
beeld van het aantal gezinnen waarbij sprake is van meervoudige problematiek waar de gemeenten 
vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor zijn. Deze gegevens zijn nodig om volumeafspraken met 
de zorgaanbieders te maken. Veel regio’s zien daarom uit naar de overdracht van gegevens over het 
zorggebruik in gemeenten door de zorgkantoren, medio juli 2014.  
 
Aandachtspunten 

� Het blijft voor veel regio’s lastig om alle PGB-aanbieders inzichtelijk te krijgen, waaronder veel ZZP’ers 
en zorgboerderijen. 

� Onvolledige opgaven en verkeerde toepassing van het woonplaatsbeginsel door aanbieders maken 
het voor veel regio’s nog steeds moeilijk het exacte jeugdhulpgebruik inzichtelijk te krijgen.  

� Doordat het beeld over het huidige jeugdhulpgebruik in circa een derde van de regio’s nog niet 
volledig is, kunnen geen gedetailleerde volumeafspraken met zorgaanbieders worden gemaakt.  

 
 
Focuspunt 8 – Duidelijkheid over de huidige budgetten en aantallen voor de 
jeugd-AWBZ 
 
Focuspunt  
“De gemeente heeft duidelijkheid over de huidige budgetten en aantallen voor de jeugd-AWBZ, en 

specifiek het deel PGB daarin.” 

 
Ook dit verwachten alle regionaal transitiemanagers tijdig gereed te hebben. Net als bij het 

vorige focuspunt geldt ook hier dat in circa een derde van de regio’s nog veel werk moet 

worden verzet.  

 
Arnhem zoekt contact met zorgverleners Jeugd en AWBZ  

 

Gemeenten in de regio Arnhem benaderen instanties en zelfstandigen die jeugdzorg en AWBZ-begeleiding 
bieden in Arnhem. Het doel is een goed beeld te krijgen van de huidige situatie om van daaruit tot een goed 
aanbod te komen voor 2015. 
 
Zelf heeft de regio zo’n zeshonderd bestaande aanbieders in beeld en ook al benaderd. De regio sluit niet uit dat 
het beeld niet volledig is en ze enkele aanbieders niet hebben bereikt. Daarom is de oproep gedaan aan 
organisaties of zelfstandigen zonder personeel die in 2013 of op dit moment jeugdzorg verlenen in de regio 
Arnhem of AWBZ-begeleiding, zich te melden bij de regio.   
 
Zie: http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/Zorg_en_welzijn/Naar_een_veerkrachtige_samenleving/Nieuws/ 
Arnhem_zoekt_contact_met_zorgverleners_Jeugd_en_AWBZ  
 
Gebundelde Krachten, kadernota decentralisaties sociaal domein, regio Midden Holland 

 
De gemeenten in regio Midden-Holland streven naar optimale keuzevrijheid voor haar inwoners binnen de 
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budgettaire en wettelijke kaders. Gemeenten bezien op welke wijze persoonlijke voorkeuren een plek kunnen 
krijgen in het inkoopproces. Dit doen zij door raamcontracten te sluiten met zoveel mogelijk aanbieders, zodat er 
een ruime keuze ontstaat bij Zorg in Natura. Daarnaast maken gemeenten bij zoveel mogelijk diensten gebruik 
van het dynamisch selectiemodel Hierdoor kunnen inwoners zelf kiezen welk aanbod het best bij hun vraag past, 
binnen de door de gemeente vastgestelde budgettaire en kwalitatieve voorwaarden. Als er geen passend aanbod 
voorhanden is, is er een mogelijkheid tot een Persoonsgebonden Budget (PGB). 
 
Zie: 
http://www.gemeentevlist.nl/document.php?m=3&fileid=15089&f=24b8a7f9c3523ad90259d5c0310bca75&attachment=0&a=495 

 

Ook bij dit punt dat bij ongeveer een derde van de regio’s onduidelijkheid bestaat over het aantal 
jongeren dat nu zorg ontvangt vanuit Jeugd-GGZ en AWBZ en waar de gemeenten vanaf 1 januari 
2015 verantwoordelijk voor worden.  
 
PGB’s zijn in veel gemeenten nog niet inzichtelijk omdat het lastig is de kleine aanbieders, waaronder 
ZZP’ers en zorgboerderijen inzichtelijk te maken. Wel is sinds de vorige voortgangsrapportage de 
duidelijkheid omtrent het PGB in de Jeugdwet vergroot. Dit komt mede door de publicatie van de 
Handreiking pgb in de Wmo en de Jeugdwet (april 2014).  
 
Aandachtspunten 

� Nog steeds geeft een aantal regio’s aan de budgetten nog niet kenbaar te maken aan de aanbieders 
omdat zij zelf de budgetten ook nog niet kennen. Het is de verwachting dat dit de komende weken, na 
publicatie van de meicirculaire 2014 op 30 mei jl., gaat verbeteren.  

� Nog steeds zijn er regio’s die nauwelijks in contact komen met zorgverzekeraars om gezamenlijk 
afspraken te maken over een goede overdracht van taken.  
 

 
Focuspunt 9 – AMHK 
 
Focuspunt 

“Het AMHK is ingericht.” 

 
Er komen voor zover nu bekend 26 AMHK’s, de regiogrenzen vallen bijna geheel samen met die 

van de 25 veiligheidsregio’s. Alleen in veiligheidsregio Midden-Brabant komen twee AMHK’s: 

Tilburg en Breda. 

 
Samen naar één AMHK in Hollands Midden  

 
Halverwege 2013 maakte de gemeenten in de regio al de keuze om het AMHK onder te brengen bij de GGD (nu 
ook uitvoering SHG-taken). Deze keuze is breed gedragen door alle gemeenten en instellingen en eind 2013 
bestuurlijk gefiatteerd. 

Daarna konden de gemeenten verder met de uitwerking. Met een Plan van Aanpak voor het AMHK, een heldere 
projectstructuur en uitwerking op twee onderdelen gericht op: 1) Organisatorische samenvoeging zoals 
huisvesting, personeel en 2) Processen. De Regiovisie is daarbij leidend - en begin dit jaar vastgesteld voor de 
hele regio. Doelstelling is dat per 1 oktober 2014 de nieuwe AMHK organisatie staat en kan (proef)draaien. 

Zie: http://communicatieplatformgemeenten.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/amhk/nieuws/interview-
samen-naar-een-amhk-in-hollands-midden  
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Fries AMHK ondergebracht bij gecertificeerde instelling voor jeugdzorg 

 
In Friesland wordt het AMHK voor een periode van twee jaar, 2015 en 2016, ondergebracht bij de 
Gecertificeerde Instelling (GI) voor Jeugdzorg, die de jeugdbescherming en jeugdreclassering gaat uitvoeren. 
Het besluit om het AMHK onder te brengen bij een GI, is genomen op basis van een aantal uitgangspunten.  
 
Zie: http://www.fierfryslan.nl/upload/7b2ef6d2-a77e-4c8c-a23a-9fae2c684ed3.pdf  
 

 

Ruim de helft van de regio’s heeft een kwartiermaker of organisatie opdracht verstrekt tot inrichten van 
een AMHK. Betreffende regio’s hebben een besluit over de omvang van de regio en een keuze 
gemaakt voor de organisatie waar het AMHK wordt ondergebracht. GGD en GI worden regelmatig 
genoemd.  
 
Vragen van de regio’s over verschillende aspecten van organisatiekeuze en de juridische, 
arbeidsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke consequenties zijn beantwoord in een VNG-handreiking.  
Het VNG-ondersteuningsprogramma AMHK stelt in overleg met relevante partijen een model 
handelingsprotocol AMHK op, dat in juli 2014 beschikbaar komt. Een programma van eisen voor de 
ICT voor de AMHK’s is gepubliceerd. De inhoud is afgestemd met het handelingsprotocol.  
 
Gemeenten geven er voorkeur aan het AMHK een meer aansprekende naam te geven en hebben 
daar soms ook suggesties voor. Tegelijkertijd zien zij het belang van een landelijke naam. Het VNG-
programma komt met een voorstel.  
 
Aandachtspunten 

� Nog niet alle regio’s hebben een kwartiermaker voor het inrichten van het AMHK. 
� Aansluiting Wmo en jeugd wat  AMHK  betreft 
� Het is belangrijk dat regio’s vaart houden om medio juli 2014 het programma van eisen voor de 

inrichting van het AMHK te realiseren.  
 

 
Focuspunt 10 – Beleidsplan en verordening 
 
“Beleidsplan en verordening zijn op 31 oktober 2014 goedgekeurd door de raad.” 

 
Geen enkele regionaal transitiemanager jeugd verwacht grote problemen bij dit focuspunt. Na 

de publicatie van de VNG modelverordening, hebben veel regio’s de afgelopen weken 

belangrijke stappen gezet.  

 
Bruikbare voorbeelden beleidsplannen jeugd  

 
Beleidplanvoordejeugd.nl is onderdeel van voordejeugd.nl en bedoeld voor iedereen die bruikbare voorbeelden 
zoekt die helpen bij uitvoerings- en inrichtingskeuzes voor gemeenten bij de transitie jeugd. Het zijn voorbeelden 
uit beleidsplannen die inmiddels zijn vastgesteld. De informatie wordt de komende periode steeds aangevuld op 
basis van nieuwe plannen. Het succes van deze site is ook mede afhankelijk van de informatie die door 
gemeenten beschikbaar wordt gesteld.  
 
Zie: www.beleidsplanvoordejeugd.nl  
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Kennisateliers voor gemeentelijke juristen  

 
Gemeenten moeten uiterlijk 1 november een verordening jeugdhulp vaststellen. Om gemeenten daarbij te 
helpen heeft de VNG een Modelverordening Jeugdhulp gemaakt. Bij ons model zit een toelichting en 
implementatie-handleiding. 

De VNG heeft gemeenten de modelverordening aangeboden via een uitgebreide ledenbrief, die inzicht geeft in 
de verordening en de toepassing ervan. De ledenbrief bevat - naast de implementatiehandreiking - vooral 
informatie over de nieuwe wettelijke verplichtingen voor gemeenten op grond van de Jeugdwet. 

Begin juni 2014 komen er kennisateliers voor de gemeentelijke juristen. Hierin lichten medewerkers van de VNG 
de nieuwe Modelverordening Jeugdhulp én de Modelverordening WMO 2015 toe. Ook beantwoorden zij hier 
vragen over de nieuwe verordeningen. 
 
Zie: http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/nieuws/vng-presenteert-
nieuwe-modelverordening-jeugdhulp  

 

Met het verschijnen van de VNG modelverordening hebben gemeenten meer richting gekregen bij het 
opstellen van hun eigen verordening. De afgelopen weken is het aantal (concept-) beleidsplannen dat 
op internet verschijnt, zienderogen toegenomen. Via diverse kanalen worden interessante 
voorbeelden actief uitgewisseld zodat deze kunnen dienen als inspiratie voor andere gemeenten.  
 
Aandachtspunten 

Nog niet alle regio’s hebben een duidelijke planning gemaakt voor de bestuurlijke en politieke 
afstemming van alle gemeenten in hun regio.  
 
  
  
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 


