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(VNG), 

Reinier ter Kuile (ISD2016), Hans Versteeg (VNG), Martin Hagen 

(TAJ), 

Marianne van Steenis (VNG) 

 

 

    



1. Opening 

Na de gezamenlijke lunch opent de voorzitter om 13.00 uur de 24 uurs bijeenkomst. 
 

2. Lezing transitiedeskundige Derk Loorbach 

In de presentatie (zie bijlage 1) wordt de complexiteit van de transitie in het sociaal domein belicht. Het 

motto van Loorbach is doendenken, (niet te verwarren met doemdenken), om meer denken in het doen te 

brengen maar wel het accent op doen blijven leggen.  Loorbach geeft aan niet te ongeduldig te zijn: 

transities kosten tijd. Transities zijn langdurig en moeilijk te meten en moeilijk te sturen maar de processen 

zijn wel beïnvloedbaar. Wat werkt is om de transitie inhoudelijk te maken en vragen te stellen: Wat is de 

aanleiding?, Waar staan we nu en waar willen we naar toe?  Op deze systematische wijze kun je 

kantelpunten bereiken. Waar men in elke transitie een keer tegen aan loopt, is een afbraakpunt. Accepteer 

dit en ga verder met wat wel goed gaat. Leer ervan en van elkaar. 

 

Hoe kun je een transitie laten slagen? 

 Richting geven en versnellen transities 

 Creëren van nieuwe ruimte en netwerken 

 Schakelen tussen lange en korte termijn 

 Sturen van anders denken, organiseren en doen 

 

Hoe kun je een  transitie sturen? 

 Inhoudelijk gedeeld begrip van complexe veranderdynamiek  gemeenschappelijke taal 

 Leidende principes, keuzes en kwalitatieve doelen  politiek/maatschappelijke visie 

 Duidelijkheid over fasering, tijdsplanning en tussenstappen  strategische agenda en 

tussendoelen 

 Ruimte voor experimenteren en leren  strategisch innovatieprogramma 

 

Een transitie is leren omgaan met paradoxen: 

 Ruimte geven en er bovenop zitten 

 Eigen visie en aanpassingsbereidheid 

 

Tot slot benoemt Loorbach transitie-experimenten: 

 Goed praktijkvoorbeeld “Van de straat” project in Rotterdam 

 Van systeemvoorbeeld naar leefwereld. 

 18- 18+ 

 Inclusief onderwijs 

 Schuld wordt leergeld  
 

 

 

 

  

  



3. Reflectie op de praktijk van een jaar jeugdwet  

Door: Bart Eigeman (zelfstandig adviseur en voormalig 

wethouder) en Marieke Hebbenaar (VNG). 
In de presentatie blikken Marieke Hebbenaar en Bart 

Eigeman terug op de transformatiebijeenkomsten die in 

het land het afgelopen jaar gehouden zijn. Belangrijk is 

toe te laten dat jijzelf en jouw organisatie zelf onderdeel 

van transformatie zijn. Dat vraagt om te durven leren. 

Daar om doorlopen we ook in de subcommissie in deze 

sessie de stappen die in de regiobijeenkomsten ook 

doorlopen zijn: waar sta je met elkaar (wat is het verhaal), hoe kijk je naar elkaar in het krachtenveld en 

benoem dat in openheid (roddelen) en tot welke agendapunten leidt dat om a. uit de weg te ruimen b. tot 

ontwikkelagenda om te zetten om daarin met elkaar eigenaar te zijn van de agenda. Een belangrijke les daaruit 

is dat je niet altijd de kortste weg kunt kiezen om tot oplossingen te komen. Een andere les is dat er in 

transities ook dingen verdwijnen, dat je afscheid moet nemen van oude gewoonten.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leerpunten uit de regiobijeenkomsten (zie PPT bijlage 3): 

- relaties zijn dikwijls niet wederkerig 

- veel partners kennen elkaar niet, weten ook niet wat ze aan elkaar hebben 

- opdrachtgeverschap van gemeenten kan veel duidelijker en verdiept (wordt door veel partners als dat 

het onoordeelkundig opdrachtgeverschap is) 

- er is grote afstand tussen bestuurders en werkvloer 

        enz. 

 
 

  

 

Michiel van der Vlies heeft in zijn regio Zuid Holland Zuid een bijeenkomst rond innovatie Jeugd 

Reclassering meegemaakt. Hij geeft aan dat deze bijeenkomst zeer effectief heeft gewerkt: elkaar 

ontmoeten en echt zien en de waarheid zeggen als basis om daarna concreet te bouwen aan de 

agendapunten en uit elkaar te gaan met concrete werkafspraken. Inmiddels is dat omgezet tot concrete 

actie en verandering, de verbeterde relaties werken nadrukkelijk door. 

  
 

Ook in de subcommissie ontstaat door creatief te werken andere energie dan ‘de agenda’ af te werken. 

 

Vervolgens blikken de commissieleden gezamenlijk terug op een jaar jeugdwet en identificeren 

agendapunten die de komende periode nog verder moeten worden uitgewerkt. Aangegeven werd dat de 

komende periode de agenda van de subcommissie meer vanuit de regio en de gemeenten moet worden 

opgebouwd en er meer ruimte moet komen voor strategische onderwerpen en visie vorming. Wel moet 

steeds worden aangegeven wat het doel van die bespreking is: willen we iets van het Rijk? Willen we iets 

met die kennis doen in gemeenten? Dus kritisch elkaar bevragen waarom een bepaald thema op de 

agenda moet.   

 



 
 

De thema’s die de commissie adresseerde om in de komende periode te bespreken zijn: 

 

 Vechtscheidingen         

 Opdrachtgeverschap 

 Administratieve lasten 

 Gemeente en huisartsen.  

 Kennisdeling  

 Passend onderwijs 

 18+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transitie betekent ook iets voor de werkwijze van de subcommissie zelf: meer aandacht voor visievorming, 

meer aandacht voor het leggen van de verbinding met andere commissies en meer aandacht voor de 

integraliteit binnen het sociaal domein. Ook wil de subcommissie bespreken tot en met welk jaar de 

subcommissie blijft bestaan. Immers de oprichting was bedoeld voor de begeleiding van de overheveling van 

de jeugdwet. Op dit moment is die discussie nog te vroeg omdat er nog een aantal landelijke 

transitievraagstukken is dat de aandacht vraagt zoals de inbedding in de regio van de specialistische jeugdhulp. 

 
 

  

 



 

 

4. Duurzame gecertificeerde instellingen 

Door: Jan Dirk Sprokkereef (kwartiermaker in opdracht van de VNG) 

Sinds april is Jan Dirk Sprokkereef in opdracht van de VNG gestart met het zorgdragen voor een duurzaam en 

landelijk dekkend netwerk van gecertificeerde instellingen (GI). Aanleiding is de terugloop van de 

werkzaamheden van de gecertificeerde instellingen waardoor nadenken over de wijze van inrichting nodig is. 

Gemeenten zijn bij wet  verplicht om de door de rechter opgelegde jeugdbeschermingsmaatregelen af te 

nemen van GI’s. Gemeenten zijn opdrachtgever van de GI’s en verplicht te voorzien in een toereikend aanbod 

van GI’s, zodat sprake blijft van een landelijk dekkend netwerk van GI’s.  

Zowel de gemeenten, GI’s, als het Rijk signaleren dat de continuïteit in de uitvoering van de  

Jeugdbescherming en –reclassering gedurende de periode van transitie niet overal  

gegarandeerd is als er geen stappen ondernomen worden. 

In de opdracht verwerkt hij de urgentie, strategie inkoop 2017 en de scenario’s voor de toekomst. Het gaat om 

de continuïteit van de diensten, het gaat niet om het voortbestaan van de instellingen sec.  Sprokkereef maakt 

een gespreksronde door het hele land. De eerste gesprekken hebben reeds plaatsgevonden. Het beeld is per 

regio en per instelling heel verschillend.  

 

Enkele voorlopige bevindingen 

1. De kennis over jeugdbescherming en jeugdreclassering bij regio’s verschilt; 

2. De flexibiliteit van instellingen verschilt, sommige instellingen bewegen minder mee met de transitie; 

3. Sommige instellingen houden de kaarten voor de borst en hebben een minder goede relatie met de 

regio; 

4. De regionale samenwerking is niet overal constructief. 

 

Sprokkereef gaat met de regio’s het gesprek aan om na te gaan welke keuzes gemeenten maken en of de 

optelsom van de keuzes door diverse gemeenten een houdbare gecertificeerde instelling oplevert. Immers het 

aantal variaties is niet onbeperkt.  

 

Dichtbij      Effect van schaalvergroting 

- Prijs      - prijs 

- Verbinden met andere functies   - aansluiting op arrondissement 

Naar Gebied      Naar lokaal model 

- Samenwerking OM/Politie   - wijkteam 

- RvK      - methode van werken 

- Plek landelijk werkende instellingen 

- Monopolie     Markt 

- Sturen met subsidie    - p*q of populatie 

- Ketensamenwerking    - werkt aanbesteden wel? Is middel geen doel 

 

Door inzicht te krijgen in de keuzes die regio’s maken, wordt ook duidelijk waar de optelsom van alle regionale 

keuzes niet werkbaar is voor bepaalde GI’s. Daar gaat het gesprek over. Sprokkereef begint bij de meest 

urgente regio’s namelijk Zeeland en Noord Holland.  

De leden van de subcommissie wijzen erop dat er niet te snel conclusies getrokken moeten worden omdat het 

landschap nog erg in beweging is.  

 

 

 

 

 

 



Verder stelt de subcommissie de volgende vragen: 

- Is het zeker dat het aantal OTS-en duurzaam afneemt of komt dat omdat wijkteams nog niet alles 

zien? Sprokkereef geeft aan dat waar met wijkteams gewerkt wordt er zo’n 20 % meer gezien wordt 

maar dat dat niet hoeft te betekenen dat er ook altijd zware zorg ingezet moet worden.  

- Hoe kiezen we een model dat alles aankan? Hoe weten we of het aantal OTSen duurzaam daalt? En 

hoe weten we of we een model kiezen dat ook toekomstbestendig is? 

- Er zijn gemeenten waar geen enkel VTO komt, dat is nog wel een zorg want dat kan eigenlijk niet. Daar 

is wellicht een te sterke ideologie van niet doorverwijzen of zien consulenten niet genoeg. 

- Komt uit je onderzoek ook of gemeenten wel goed bezig zijn met de toegang? Nee ik maak alleen de 

analyse en ga samen met de wethouder na welke strategie de gemeente wil. 

- Is er een referentie van minimaal noodzakelijke omvang? Nee instellingen verschillen er zelf erg van 

mening over wat hun omvang moet zijn, JDS zegt dat Friesland wel erg klein is, in de medische sector 

moet je 90 operaties per jaar doen,  je moet wel gecertificeerde medewerkers hebben, je moet wel 

kwaliteit leveren dan moet je wel een behoorlijke omvang hebben  

- Gebiedsconcurrentie: ketensamenwerking is cruciaal, op grond van welke overweging kom je nu tot 

een keuze? Vanuit de keten wordt druk gelegd om op te schalen maar vanuit wijkteam wordt juist de 

nabijheid gewaardeerd. Hoe kom je tot een goede keuze? 

 

De voorzitter vraagt welke knopen wie moet gaan doorhakken en wat de rol van de subcommissie daarbij kan 

zijn? Immers de subcommissie kan niets afdwingen. Wat als regio’s niet de verantwoordelijkheid nemen voor 

het omvallen van een instelling en instellingen blijven zelf ontkennen dat ze een probleem hebben? Wat gaat 

er dan gebeuren? De voorzitter vraagt aan de leden van de subcommissie of de leden daarin een rol voor de 

subcommissie ziet? Immers als sub-regio’s allemaal hun eigen keuzes maken zijn er weesregio’s zonder GI. De 

subcommissie wil het bewustzijn verhogen dat je een GI nodig hebt. Wellicht is het mogelijk dat 

subcommissieleden in hun regio het verhaal vertellen. Meerwaarde van de subcommissie is dat we hier vanuit 

een landelijke blik naar het geheel kunnen kijken en het vraagstuk kunnen agenderen op de regionale tafels. 

Knopen doorhakken gebeurt in de regio. De subcommissie jeugd heeft die rol niet. Afgesproken wordt dat het 

onderwerp GI’s op de werkagenda van de subcommissie regelmatig terugkomt om de voortgang te bespreken.  
    

  

  



 

 

5. Kennisinfrastructuur Sociaal Domein/Jeugd onderzoek en ontwikkelagenda 

Door: Bert Roes en Ruud Grondel  

In de presentatie (bijlage 3) geven Bert Roes en Ruud Grondel aan welke kennisinstituten er zijn. Doel van de 

presentatie is na te gaan op welke wijze gemeenten sturing willen geven aan de agendering van de 

kennisinstituten en op welke wijze gemeenten kennis van deze instituten kunnen gebruiken.  

Van Rijn heeft aangegeven drie jaar te willen uittrekken om de decentrale kennisontwikkeling te stimuleren. 

 

Desgevraagd geven de leden van de commissie aan vooral kennis op de volgende thema’s te willen vergroten 

a. Preventie 

b. Inkoop 

c. Sturing en bekostiging 

d. Eigen regie burgers 

e. Transformatie eigen gemeentelijke organisatie 

f. Verbinding onderwijs – jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg 

g. 18 min / 18 plus 

h. Integraal werken in de wijk 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gediscussieerd wordt welke rol gemeenten hebben bij kennisontwikkeling. Kennisontwikkeling is belangrijk 

maar aanwezigen zijn het erover eens dat de huidige middelen niet zonder bestedingsvoorwaarden aan het 

gemeentefonds moeten worden toegevoegd. Kennisontwikkeling is voor veel gemeenten nog een 

onontgonnen terrein.  

Zijn er lokale kennisagenda’s? Kennen jullie die vraagstukken van elkaar? De subcommissie vindt het wel 

interessant om te weten welke regionale academische werkplaatsen zijn en welke onderzoeken er zoal in het 

land gedaan worden. Willen we met elkaar meekijken?  

Leeuwarden geeft aan dat het ook aan gemeenten is om de kennis te verspreiden, Leeuwarden vindt dat je niet 

meer een instantie in het leven moet roepen om weer kennis te delen. Kennisbank van Nji is wel belangrijk en 

die van RIVM ook, en die zijn er ook. 

 

 

 

 

 

 



Aandachtspunt is dat kennisinstituten zich ook moeten richten op kleine gemeenten en niet alleen op de G4 en 

G32. Ook is het belangrijk dat er een wegwijzer komt door de brei aan kennis die er is. Misschien zijn er al wel 

veel antwoorden te vinden maar weten we niet waar we moeten zijn. Wellicht is de huidige kennisontwikkeling 

in het sociaal domein en op gebied van jeugd nog veel te sectoraal en versnipperd. Onderzoek naar jeugdhulp 

komt pas net op gang. Ook de coördinatie tussen de departementen aan de kennisinstituten kan beter zodat 

ook iedereen beter van elkaar weet wie wat doet. Een goed voorbeeld is de gezamenlijke kennisagenda 

integraal werken in de wijk waar de vijf kennisinstituten samen werken.  

Commissieleden zijn verbaasd over de hoeveelheid aandacht die kennisinstituten hebben voor preventie (zie 

sheet). Daarin is men zeer geïnteresseerd want het onderwerp preventie is bij veel gemeenten nog niet hoog 

genoeg op de agenda.  

Een aantal noties worden meegegeven: 

1. Betrek ook de branches bij de programmering, het is niet allen van Rijk en gemeenten maar ook 

aanbieders moeten meedenken over de aansturing en programmering; 

2. Bij elke onderzoeksopracht moet ook een uitwerkingspassage over de vergaarde kennis wordt 

verspreid en onder welke partijen; 

3. Trek als gemeenten niet een al te grote broek aan, het is een onbekend terrein en je gaat niet over 

alles, ga eerst eens oriënteren en meepraten en wellicht over enige tijd ook meesturen en 

meeprogrammeren.  

4. Kijk ook naar de rol van de GGD, zijn vaak al bezig met onderzoek 

5. Kijk hoe je kleinere gemeenten in positie krijgt 

6. Kijk hoe je versnipperde kennis (loverboys, integrale vroeghulp, clientondersteuning etc.) borgt in een 

decentraal stelsel en vloeiend maakt; 

7. Het fundamentele onderzoek blijft een taak van het Rijk 

We moeten een volgende stap formuleren wat we kunnen waarmaken en wie gaat dan welke rol spelen? Alle 

drie de commissies moeten aan tafel om dit onderwerp te bespreken, dit is niet van 1 commissie. 
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6. Administratieve lasten: Reinier ter Kuile 

Een negatief bij-effect lijkt de toename van de administratieve lasten. Reinier ter Kuile memoreert dat het nog 

maar 100 jaar geleden is dat alle regio’s hun eigen tijd kenden. Wat opvalt is dat er nu een explosie aan 

administratie is en dat als we nu niets doen er nieuwe bureaucratieën ontstaan die wel erg ver weg blijven van 

wat we ooit bedoelden. Administratie heb je gewoon 

nodig, maar het moet niet teveel zijn. Is het tij nog wel 

te keren? 

Wel wordt aangegeven door gemeenten, dat het 

onmogelijk is om meteen voor een 10 te gaan en dat er 

ook wel wat geweeklaagd wordt door instellingen. 

Aanbieders moeten ook zelf de handschoen oppakken. 

Laten we nou voortborduren op wat we hebben weten 

te regelen in 2015, er zijn financiële zorgen over de 

nadeelgemeenten, het is nog sappelen en zoeken,  voel 

alleen maar de druk dat alles meteen op een 10 moet, je 

ziet wel verschillen tussen regio’s waar we samenwerken en waar we goed samenwerken. Aanbieders moeten 

niet gaan vechten tegen 109 gemeenten, dat gaat aanbieder en gemeenten niet helpen. Aanbieders moeten er 

ook van doordrongen zijn dat ze in de meewerkstand komen. Het ISD programma zou gemeenten kunnen 

helpen in de facilitering, er gebeuren zoveel goede dingen, nooit eerder vertoond.  

Reinier Ter Kuile geeft aan dat er grosso modo drie bekostigingsvarianten zijn waaruit iedere gemeente zou 

moeten kiezen want anders eindigen we met een systeem dat niemand gewild heeft. Diemen geeft een 

alternatief voorbeeld waar een verantwoordingsdialoog is gestart en het gesprek is aangegaan in plaats van 

alles te controleren.  



Subcommissie geeft aan dat veranderen tijd kost en dat we met veel samenvoegingen vanuit verschillende 

regimes moeten werken. Dat kost tijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinier ter Kuile doet de oproep of er regio’s 

zijn die de handschoen willen oppakken en 

regiotafels willen organiseren (tafels van niks). Alle aanwezige wethouders geven aan hier voor te voelen. 

Reinier geeft aan dat het de bedoeling is om dit samen met Wmo te doen. Wethouders geven aan dat dit niet 

overal kan omdat de regionale uitvoeringseenheden die de inkoop en administratie doen soms alleen voor 

jeugd zijn ingericht en Wmo meer lokaal is georganiseerd.  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

7. Martin Hagen:  transitieautoriteit jeugd 

Martin Hagen van de TAJ ligt het jaarrapport toe (bijlage 4) en geeft inzicht in de nieuwste cijfers. TAJ heeft 

onder meer als taak om te bewaken dat voldoende essentiële functies blijven bestaan. 

Enkele van de bevindingen van de TAJ: 

1. Dalende instroom lijkt niet het gevolg van wachtlijstproblematiek. Meesten zeggen er zijn geen 

wachtlijsten, en waar ze zijn zijn ze afgenomen,  

2. Sommige aanbieders zeggen dat ze wel wachtlijst hebben 

3. Vormen van een wachtlijst is effectief middel  om te onderhandelen, dus ook voorzichtig zijn in het 

duiden van wachtlijsten We kunnen niet overzien of er sprake is van stille sanering, goede vragen voor 

inkoop zijn: zijn er onderdelen waar je van plan bent om mee te stoppen en waar ik als gemeente last 

van heb, buiten gebruik stellen lukt nog wel, als medewerkers zijn afgestoten is het moeilijk om weer 

opnieuw te beginnen. 

4. Gemeenten waar wel specialismen aan de voorkant zitten is de doorverwijzing naar de achterkant veel 

minder, sommige gemeenten hebben in hun wijkteams ook behandelaars daar is soms halvering van 

de doorverwijzing. 

5. Tarieven: gemiddeld gesproken lichte daling, specialistische ggz daling, jeugdzorgplus: daling 

6. Stijging van administratieve lasten is niet zo groot daar waar er populatiebekostiging is.   

7. Het is nu het moment om iets te doen aan de administratie; 

8. Meerjarige contracten beveel ik aan om rust te krijgen 



9. Kracht en kwaliteit van bestuurders is dat u over uw eigen schaduw heen kunt stappen.  Wat doet TAJ 

als regio’s uiteenvallen? 

10. Veel instellingen hebben erg ingeteerd op vermogen door dalende omzet en tariefsdaling: spreek met  

11. instellingen over liquiditeit en help instellingen als het om een in principe gezonde instelling is met 

tijdelijke liquiditeitsproblemen. 

 

 

Er is in Nederland op dit moment geen overzicht waarin staat welke instelling wat kan nog afgezien van de 

onderlinge competentiestrijd dus. Hagen noemt als mogelijk goed voorbeeld Denemarken (VISO) die een real 

time database heeft,  waarin staat welke vorm van zorg er is.  Dat zou volgens de TAJ heel erg helpen. 

Gemeenten zouden bij instellingen erop moeten aandringen dat er voor Nederland ook zoiets moet komen. In 

Denemarken wordt die organisatie gedragen door de verschillende gemeenten. De organisaties zijn in handen 

van gemeenten, het is geen concurrerende markt in Denemarken, dus ook wel weer moeilijk vergelijkbaar of 

zoiets werkt in Nederland. Zouden gemeenten moeten onderzoeken. 

 

8. Regionale samenwerking en robuust opdrachtgeverschap Geert Schipaanboord 

Geert Schipaanboord geeft aan dat meeste gemeenten in regionaal verband inkopen. Hij verbaast zich erover 

dat het meeste beleidsarme proces, namelijk de betalingen, vaak per gemeente gaan. Gemeenten zouden zich 

moeten afvragen of dat nou zo spannend is en of er daar nou niet veel meer winst te behalen is als je een 

dergelijke administratieve taak gezamenlijk doet. Dat zou het voor aanbieders wel eens een stuk gemakkelijker 

kunnen maken.  

Geert Schipaanboord blikt terug op de regiovorming in het kader van de jeugdwet (zie bijlage 5) en hoe de 42 

regio’s tot stand zijn gekomen. Hij ziet nu dat er hier en daar regio’s uiteenvallen waarbij de bestuurlijke vraag 

aan de subcommissie is of hier een taak ligt voor de subcommissie.  

Speelt een rol dat we nog niet goed kunnen samenwerken met regio’s? Regionale samenwerking werd te veel 

gezien als trucje tijdens de transitie en dat willen we nu niet meer. Je moet veel beter inhoudelijk beschrijven 

wat je lokaal wilt. Immers gemeenten hebben veelal maar beperkte beleidscapaciteit en je kun zoveel meer 

doen als je het samen doet.  Inkooporganisatie van 

Groningen is een best practice die zit goed in elkaar 

maar staat ook onder druk. Zuid Holland Zuid is een 

voorbeeld waar de samenwerking in de genen zit en 

dus ook een goed voorbeeld van regionale 

samenwerking.  

 

 

 

 

 

 



 Kernvraag is vinden we er als VNG iets van: 

- Bij jeugd zijn er specifieke argumenten zijn om regionaal samen te werken, bij WMO is dit geen thema 

- Gaat het Rijk regio’s aanwijzen (artikel 2.8) bij verdere desintegratie? 

- Wat als de optelsom van inkoopcontracten niet klopt? Wiens probleem is dat dan? 

- We hebben VWS overtuigd dat we de inkoop regionaal ordentelijk regelen, is het ook nog ordentelijk 

geregeld met uiteenvallende regio’s;  

- In Drenthe: moeten we daar iets doen? Zijn het drie of vier regio’s? is heel historisch;  

- Laat zien wat goede voorbeelden zijn voor regionale samenwerking is, rol van subcommissie kan zijn 

om naar de risico van de uiteenvallende regio’s te kijken.   

- We kunnen wel de monitoring: wat als er vijftig worden, is dat een probleem?  

- Realiseer je dat we niet in een vrije wereld zitten maar dat er ook nog een artikel 2.8 is; beschrijven we 

het zwaard al of doen we of het niet bestaat? Ruud Grondel zegt leg uit waarom de kan bepaling er is,  

- wij moeten steeds als collectief uitleggen waarom er zoveel regio’s zijn en dat dat niet erg is zolang de 

inhoud er niet onder leidt.  

- We moeten inhoudelijk verhaal hebben waarom er meer regio’s komen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgesproken wordt dat we een checklist maken via de inhoud waaruit beoordeeld kan worden of het een 

probleem is als regio’s zich splitsen. Een van de aandachtspunten / checkpunten daarbij is zeker de vraag of 

administratieve lasten toenemen bij opsplitsing van regio’s. 

Een tweede vraagstuk dat besproken wordt is de bovenregionale samenwerking. Voor nog steeds zo’n 30 

aanbieders is de decentralisatie nog niet goed ingeregeld. Het voorstel dat met de branches is besproken is om 

een kwartiermaker aan te stellen die nagaat wat je nu moet doen om ook die landelijke spelers meer comfort 

te bieden.  

 

9. Rol subcommissie 

Door de verschillende onderwerpen heen komt steeds de vraag aan de orde welke rol de subcommissie kan 

spelen op landelijke coördinatievraagstukken. In principe is het aan de regio en daar gebeurt het, maar voor 

twee vraagstukken lijkt een (tijdelijke) hulpstructuur wenselijk. Dat zijn de herinrichting van de specialistische 

functies en gecertificeerde instellingen enerzijds en het intoom houden van de administratieve lasten 

anderzijds. Voor de subcommissie is het een zoektocht op welke wijze dit proces te begeleiden.  

 

(Bijlage 5 de werkagenda 2016 en 2017) 



 



Transitie, transformatie en
de rol van gemeenten

Prof. dr. Derk Loorbach,

Veenendaal, 13-04-2016



Punchlines

• Transities impliceren complexe, structurele
onzekerheden die planning en controle onmogelijk
maken

• De rol van gemeenten is bepalend voor ‘welslagen’ van
transities in sociale domein en rond duurzaamheid

• Gemeenten kunnen zelf nieuwe rol en toegevoegde
waarde vinden door slim in te spelen op transities

• Dat betekent wel een eigen transitie: actief
participerend meesturen vanuit analyse, visie en
reflexiviteit

21-4-2016



RESEARCH PRACTICE

CONSULTANCYEDUCATION



WAT ZIJN TRANSITIES?

21-4-2016



Symptomen van onduurzaamheid



21-4-2016



Transitie

fundamentele verandering van structuur, cultuur
en werkwijzen op systeemniveau (van … naar …)

structuur: institutionele opbouw, economische
structuur, fysieke structuur

cultuur: gedeelde beelden, waarden,
paradigma’s

werkwijzen: routines, regels, gedrag

fundamentele omslag in denken en handelen op
systeemniveau om tot duurzamer systeem te komen

Dutch Research Institute For Transitions



Niveaus van verandering
Macro-level
autonome trends,
paradigma's, langzame
verandering

Meso-level
regime: dominante structuren,
culturen en werkwijzen

Micro-level
Snelle verandering: innovatieve
ideeën, projecten, technologie,
niche actoren

Geels and Kemp, 2001



Transitiepatronen

Triple helix of een ander wiskundige figuur?



Huidig regime in sociale domein?

• Denken in termen van oplossen, zorgen
voor en regelen
– Probleem al twintig jaar ongeveer stabiel

• Sterk gericht op organiseren, regelen en
procedures
– Groei vooral in de organisatie en systeemkosten

• Werken binnen regels, beperkingen en
deeloplossingen
– Frustratie en fragmentatie als uitkomst

21-4-2016



http://blog.gjpvanwesten.nl/2013/02/government-budget-of-netherlands-1950.html
21-4-2016

Probleemindustrieel complex?



Decentralisatie of transitie?

• Vooral reorganisatie, bezuiniging en efficiencyslag

• Systeem in transitie, inclusief chaos, weerstanden,
onzekerheden en mislukkingen

• Ontstaan vanuit ‘duurzame’ visie nu vaak nog
decentrale centralisatie

• Noodzaak voor ruimte om anders denken en doen te
laten groeien en hierop structuren aan te passen

21-4-2016



Waar gaat het wel goed?

• Waar competente mensen het wiel met elkaar
opnieuw uitvinden in de locale context

• Vanuit aanwezigheid, contact en expertise
behoeften en mogelijkheden verkennen

• Mandaat, budget en handelingsvermogen hebben
en op basis van vertrouwen werken

 Het model is ongeveer bekend maar het kost een tot
twee jaar voordat het gaat lopen

21-4-2016



INSPELEN OP TRANSITIES?



Sturing in transities?

• Richtinggeven en versnellen transities

• Creëren van nieuwe ruimte en netwerken

• Schakelen tussen lange en korte termijn

• Sturen van anders denken, organiseren en
doen

Dutch Research Institute For Transitions



Transitieaanpak

Monitoring,
evaluatie en

leren

Institutionele
en

structurele
verandering,

nieuwe
coalities en
netwerken

Doorbraakacties, projecten
en initiatieven, nieuwe

organisaties

Probleemstructurering,
gedeelde urgentie en
richtinggevende visie



samenleving

Transitie ArenasReguliere beleidsarena

- Korte termijn
- Peloton
- incrementele verbeteringen
- Probleem- en doelgericht

- Lange termijn
- Koplopers
- Systeeminnovatie
- Probleem- en doelzoekend

De Transitiearena:
schaduwsporen organiseren



Transition
Networks

Transition
Experiments

Transition
Arena

Phase III

Framing the transition

Phase IV

Envisioning a
sustainable city

Phase V

Reconnecting long term
& short term

Phase VI

Going into
action

Transition
Team

Phase I

Setting the scene

Phase II

Exploring
dynamics Phase VII

Engaging &
anchoring





Transitieprogramma Van de Straat

• Kriens: ‘als een gemeente goed scoort met de ondersteuning van deze
groep zegt dat heel veel over hoe ze het doen in het sociale domein’

• 9.000 / 15.000 / ??? / 140.000 jongeren

• Experimenten Van De Straat als lakmoesproef



#1: Van inclusie van jongeren in instituties,
naar inclusie in de maatschappij

Wat is nu eigenlijk de plek van dak- en thuisloze jongeren (of
jongeren in een kwetsbare positie) in uw gemeente?



#2: Van systeemwereld naar leefwereld

Sociale
bagage

Duurzame
toekomst

onderwijs

schulden werkgevers

wet- en
regelgeving

huisvesting

OPVANGJONGERE CENTRAALPREVENTIENAZORGINTERACTIEVELDEN
zorg



#3: Van verantwoordelijkheid afschuiven,
naar verantwoordelijkheid nemen



Transitievisie

• Opvang is dweilen met de kraan open, de
maatschappelijke schade is enorm

• Iedere partij optimaliseert ten koste van de
jongere op kosten van samenleving

• Echte transitie zit in verbindingen systemen,
belonen preventie

• dat kan alleen door vanuit en met jongeren
door de syetemen heen te zwerven

• Decentralisaties bieden kans om gemeenten
die doorbraken te laten realiseren



Transitie-experimenten

• 18-/18+: nieuwe aansluitingen,
toekomstplannen en jongerenvolgend
(Rotterdam)

• Inclusief onderwijs; leerlingcentraal, adaptief
en flexibel, maatwerk (Groningen/Leeuwarden)

• Schuld wordt leergeld: zorgverzekering,
schuldsanering bevriezen (Amsterdam)

(Het begint met een thuis: Housing First Jongeren

Versterken van sociaal maatschappelijk netwerk.)



Hoe systematisch zijn jullie al laan
het experimenteren??

21-4-2016



CONCREET AAN DE SLAG



Transitiesturing

• Inhoudelijk gedeeld begrip van complexe
veranderdynamiek gemeenschappelijke taal

• Leidende principes, keuzes en kwalitatieve doelen
politiek/maatschappelijke visie

• Duidelijkheid over fasering, tijdsplanning en
tussenstappen strategische agenda en tussendoelen

• Ruimte voor experimenteren en leren strategisch
innovatieprogramma

21-4-2016



Handelingsperspectief

• Denk van buiten naar binnen, formuleer nieuwe spelregels en
schep ruimte voor schaduwsporen binnen gemeente

• Organiseer lokale transitiearenas gericht op discussie over
leidende waarden, reflectie en gezamenlijk leren

• Accepteer het niet weten als gegeven en systematiseer zoek- en
leerproces door collectieve monitoring en evaluatie

• Combineer lange-termijnpolitiek met korte termijncollectief;
neem stelling, geef richting en wees duidelijk over verschillen

21-4-2016



Transformatieve
sociale innovaties

Vastleggen richting,
institutionaliseren

en stoppen

Uitfaseren
en afbreken/afbouwen

Aanpassen
en leren

Sturingsmix



Leven en werken met paradoxen

ruimte geven

eigen visie

vertegenwoordigen

slim doen

er bovenop zitten

aanpassingsbereidheid

verantwoordelijkheid
nemen

rustig reflecteren

21/04/201
6

loorbach@drift.eur.nl twitter: @drk75
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én

én

én
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Voor meer informatie en publicaties:

loorbach@drift.eur.nl
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Reflectie op de praktijk van 
een jaar Jeugdwet 

verhalen, ervaringen en ambities



De wereld verandert, veranderen wij mee?

• ‘s Werelds grootste taxibedrijf heeft geen auto’s (Uber)
• ‘s Werelds grootste onroerend goed verhuurder heeft 

geen huizen (AirB&B)
• ‘s Werelds populairste mediabedrijf levert geen enkele 

inhoud (Facebook)
• ‘s Werelds grootste softwareverkopers maken geen apps

(iStore en Google Play)

Maatschappij 3.0 -> van eigenaars naar samenwerkers. 
Wat betekent dit voor jullie?



Cultuur, structuur, werkwijze



Simpel als A-B-C

• Verbind de letters A met elkaar, de letters B ook en de 
letters C ook 

• De lijnen mogen elkaar niet kruisen

• Je moet binnen het vierkant blijven 



individueel 

collectief 

mogelijkheden problemen 

Burgerkracht 
Samenkracht  

Burger- 
initiatieven 

  
Individuele 
casuïstiek 

Participerend 
Welbevinden 
Betekenis 
Wederkerigheid 

Informele  
netwerken 

Formele  
ondersteuning 

Collectieve  
oplossingen  
voor  
problemen 

Verborgen 
potentieel 

Individuele  
bijdrage 

Uitgangspunten: 
- Idealiter is je werk klaar als een inwoner verbinding vindt in het kwadrant burgerkracht 
- Als sociaal werker ben je je bewust van het kwadrant waarin je op een bepaald moment werkt 
- Iedere medewerker werkt in meerdere kwadranten en kan hiertussen soepel schakelen en verbinden 

Nieuw werk?
Het systeem en de bedoeling



Jullie verhalen

In groepjes een verhaal maken met 6 zinnen:

• er was eens ….

• en toen…, 

• en toen…,

• en daardoor…, 

• en daardoor…,

• en nu…  .



Een kijkje in de spiegel
Roddels over de gemeenten:
- Gemeenten willen alleen bezuinigen, weten niet waar ze het over 

hebben: prutsers als opdrachtgevers!!!!
- Nooit bereikbaar, geld naar verkeerde dingen, afstandelijk
- Financieren de verkeerde dingen, bieden onvoldoende ruimte 

voor maatwerk
- Hebben geen oog voor regionale/bovenregionale effecten voor 

GI’s
- Investeren veel te weinig in preventie, hebben er geen bal 

verstand van, foute rolopvatting
- Heeft SMW en ZAT’s wegbezuinigd, dus we kunnen de 

probleemleerlingen niet meer kwijt
- De gemeente houdt geld over op PGB, over de rug van mijn kind



Ontwikkelpunten



VNG-
transformatiebijeenkomsten

opbrengsten en opgaven



7 transformatie-bijeenkomsten, 1 dagdeel

Haaglanden

Den Bosch



Context van de wet, de bedoeling
• Meer preventie, meer benutten Eigen Kracht en sociaal 

netwerken

• Kinderen en jongeren naar vermogen laten meedoen en 
daarom willen we normaliseren, ontzorgen en niet onnodig 
medicaliseren

• Sneller passende jeugdhulp, dicht bij huis

• Betere samenwerking rond gezinnen, o.a. door ontschotting 
van budgetten

• Meer ruimte voor professionals en 

regeldruk terugdringen



Centrale thema’s

• Persoonlijke eigen (verander)kracht van 
ouders/professionals/beleidsmakers

• Transformatie in het brede jeugdveld

• Waarde(n)vast bewegen in welzijn en zorg

• Inzet mantelzorg en vrijwilligers

• Hulpverlening multiproblem

• Aansluiting jeugdhulp-GI’s

• Transformatie JB/JR



Opbrengsten
• Gezamenlijke basis voor veranderende 

mindset/visie  

• Nieuwe inzichten/begrip voor elkaars rol 
en de dynamiek waarmee de 
gesprekspartners te maken hebben 

• Kennismaking om kennis te maken

• Nieuwe contacten/groter netwerk

• Ruimte en energie voor veranderkracht

• Concrete afspraken voor vervolg



Werkzame factoren
• Goede voorbereiding: vraagstelling, doel, 

agenda, deelnemers, werkvormen

• Ruimte voor wederkerig gesprek tussen 
instellingen en gemeenten en tussen 
instellingen onderling

• Roddels en vooroordelen bespreekbaar

• Mix uitvoerenden en leidinggevenden

• Inhoudelijke inspiratie

• In de actiestand, prioriteren en concrete 
afspraken maken 



Opgaven
•Verhogen onderling begrip
•Transparantie vanuit gemeenten over kaders, 

rollen, leidende principes
•Goede voorbeelden transformatie van zorg/hulp
•Ambities versterken samenleving en eigen kracht 

vormgeven
•Transformatie van de

gemeentelijke organisatie



Aan de slag met de ontwikkelpunten

Groepje 1: 
• wat betekent transformatie nu voor de organisatie van de subcommissie 

zelf? Moeten we binnen de governance ook niet integraler werken? De 
manier waarop we georganiseerd zijn straalt niet uit dat we ontkokerd
werken.

• We komen nu niet toe aan visievorming. Worden gestuurd door de agenda. 
Cultuur, werkwijze, structuur van de subcie in relatie tot de transformatie 
tegen het licht houden.

• Vechtscheiding: willen we graag op de agenda.
Groepje 2: 
• Opdrachtgeverschap belangrijk punt op de agenda te zetten. Hoe om te 

gaan met 2e en 3e lijn, hoe neem je afscheid van organisaties en houd je 
functies in stand. Hebben geen goed beeld van krachtenveld en hoe we 

• Administratieve lasten blijft hoog op de agenda staan.
• Relatie huisartsen en netwerk aanbieders



(Vervolg)

Groepje 3: 

• Subcommissie – betere balans tussen wat vanuit leden komt en wat uit de 
VNG komt: applausmachine voor de VNG. 

• Reflectie vanuit verschillende regio’s, kennisdeling, ruimte hiervoor om dit 
te delen.

• Voorkeur om ook thematisch te agenderen: passend onderwijs, 
transformatie eigen organisatie, onderwijs-arbeidsmarkt, preventief 
jeugdbeleid, etc.

• Zaken die landelijk spelen: betere relatie leggen met dat wat lokaal speelt.

• Rol van de subcommissie: doel en resultaat duidelijker (besluitvormend? 
Agendasettend? Wat gebeurt er mee?)



•VNG subcie Jeugd 13/14 april 2016

•Ruud Grondel, wethouder Diemen

•Bert Roes, VNG bureau

Kennisinfrastructuur Sociaal Domein/Jeugd
onderzoek en ontwikkelagenda



Vereniging van Nederlandse Gemeenten



Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Wat gaan we doen?

1. Kiezen

2. Waar hebben het over & wat hebben we
gedaan ?

3. Gemeentelijke koers : stellingen



Vereniging van Nederlandse Gemeenten

1 Kiezen



Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Thema’s
Preventie en Vroegsignalering

Privacy

Regionale samenwerking

18-/18+

Inkoop

(populatie)bekostiging en sturing

Burgers/eigen regie

Professionalisering aanbieders

Transformatie gemeentelijke
organisatie

Lerende professional en lerende
netwerken

Versterken eigen kracht en netwerk

Onderwijs en jeugdhulp verbinden

Nieuwe KPI’s bij
transformatiedoelen

Onderwijs-Jeugd

Jeugd GGZ

Integraal werken in de wijk



Vereniging van Nederlandse Gemeenten

2 Waar hebben we het over?

1. Type onderzoek

2. Hiërarchisch

3. Functioneel

4. Financiën



Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Type onderzoek

Wetenschappelijk Universiteiten/NWO/GGZ
instellingen/universitaire
centra

Toegepast wetenschappelijk AWTJ/universitaire centra

Praktijkonderzoek AWTJ, werkplaatsen,
provinciale steunfuncties,
landelijke kennisinstellingen
(NJI, KJP, NCJ, LVB), private
partijen

Advies Private partijen,
kennisinstellingen



Vereniging van Nederlandse Gemeenten

AW jeugd, PG,
autisme etc.

Platform
31

WMO
werkplaatsen

VWSSZW

VNG

G4 G32

NDSD

CMO’s



Vereniging van Nederlandse Gemeenten



Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Financiën (in miljoenen)

NJI (2014) 13 (instelling 40% VWS + )

KJP (2014) 0,8 (organisaties zelf)

Movisie (2014) 14 (instelling 60% VWS +)

NCJ (2013) 2,3 (instelling 75% VWS +)

Trimbos (2014) 17 (instelling 45% VWS +)

VJ (2014) 4,5 (rijk, gemeenten + markt)

P31(2013) 10 (60%rijk, 20%gemeenten +)

Vilans (2015 5,2 (instelling VWS)

KC LVB Pm
VNG-KING/GMSD Pm

Totaal 67



Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Financiën (in miljoenen)

ZonMw (rekening 2014) landelijk + regionaal

AW PG 17

Gezonde slagkracht 9

Maatschappelijke opvang 2

Participatie+gezondheid 12

Preventieprogramma’s 257

Vakkundig aan het werk 10

Jeugd programma’s 76

Programma Ouderenzorg 79

Totaal 460



Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Wat hebben we= G32,G4,NDSD,VNG gedaan?

1. Invloed gemeenten op ‘programmering’
landelijk en regionaal

2. Stimuleren samenwerking tussen KI en
regionale kennisnetwerken

3. Draagvlak en betrokkenheid
gemeenten/stimuleren regionale
kennisinfrastructuur



Vereniging van Nederlandse Gemeenten

3. Gemeentelijke koers ?



Vereniging van Nederlandse Gemeenten



Vereniging van Nederlandse Gemeenten

rol van het Rijk

Het medefinancieren op het huidige niveau van
landelijke kennisinstellingen behoort tot de
systeemverantwoordelijkheid van de
Rijksoverheid.

De rijksoverheid moet deze
systeemverantwoordelijkheid beter
coördineren zodat alle betrokken
departementen hetzelfde beleid voeren.



Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Rol van het Rijk

De rijksoverheid moet deze
systeemverantwoordelijkheid beter
coördineren door slechts één kennisinstituut
voor het sociaal domein te financieren.

De rijksoverheid moet deze
systeemverantwoordelijkheid invullen door de
huidige middelen in het gemeentefonds te
storten zonder bestedingsvoorwaarden.
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Rol VNG

De VNG is primair kennismakelaar, geen
landelijk kennisinstituut met rijksfinanciering,
en moet die rol ook niet willen spelen.

De belangrijkste taak van de VNG is te zorgen
voor voldoende lokaal en regionaal
onderzoeks-en ontwikkelbudget.



Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Rol VNG

De belangrijkste taak van de VNG is te zorgen
dat gemeenten medeopdrachtgever worden
van kennisinstellingen en Zonmw. Als dat lukt
komt de rest vanzelf.

De belangrijkste taak van de VNG is het
organiseren van afstemming tussen de
landelijke en lokale kennisagenda’s.
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Rol VNG

De VNG moet vooral zorgen dat gemeenten in al
hun variëteit, toegang hebben tot kennis
(netwerken)en dat gemeenten hierin de rol
kunnen spelen die ze willen (halen/brengen).

De VNG moet vooral zorgen voor verbinding
tussen en coördinatie van de kennisagenda’s
in het veld van Jeugd, WMO, Participatiewet,
Publieke Gezondheid, Onderwijs, Veiligheid en
Fysieke omgeving. En burgerzaken.



Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Rol landelijke kennisinstellingen

De landelijke kennisinstellingen moeten worden
uitgenodigd hun organisaties vergaand samen
te voegen.

De landelijke kennisinstellingen moeten worden
verplicht hun activiteiten vergaand samen te
voegen.



Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Rol landelijke instellingen

De landelijke kennisinstellingen moeten per 2017
een kwart van hun instellingssubsidie
besteden aan onderwerpen voorgedragen
door de VNG commissies jeugd, GW en Werk
en Inkomen.

De landelijke kennisinstellingen moeten per 2017
een kwart van hun instellingssubsidie
besteden aan onderwerpen voorgedragen
door de G4, G32, NDSD, P10, PMG.



Samenwerking tussen
gemeenten en regio’s Jeugd

Geert Schipaanboord



Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Agenda

- Zeven uitkomsten 24uursbijeenkomst februari en BO met
aanbieders 9 februari

Deel 1: Samenwerking tussen gemeenten in regio’s

Aanloop naar 2015

Wat zien we nu in het land?

Hoe verder?

Deel 2: Samenwerken tussen regio’s rond specifieke instellingen

Wat zien we nu?

Welke rol kan kwartiermaker hier in spelen?



Vereniging van Nederlandse Gemeenten

1. Jaarlijks met elkaar vaststellen hoe uitvoering ruimte voor
jeugdhulp gaat.

2. Schaal van 42 regios behouden en versterken.

3. Landelijke specialistische functies blijven nodig, zij het in
beperktere schaal.

4. Stel een kwartiermaker om regie tussen regio´s organiseren,
verbinding met TAJ te leggen in concrete casussen en
taskforce voor te bereiden.

5. Vereenvoudiging woonplaatsbeginsel en oproep aan
gemeenten verstuurde rekeningen te betalen en liquiditeit in
oog te houden

6. Uitwerken wat een fair tarief is.

7. Prioriteit aan acties administratieve lasten, zowel via ISD als
buiten ISD (terug naar de bedoeling van de jeugdwet)

Zeven punten tweedaagse februari
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- Regeerakkoord VVD-PvdA uit 2012 bevatte de volgende passage:
“Decentralisaties zullen in principe gericht worden op 100.000+
gemeenten.”

- Passage niet uitgevoerd, VNG heeft aangegeven dat gemeenten belang
inzien van samenwerking, leidde tot voortgangsrapportages over regionale
samenwerking voor BZK. Dat leidde tot 42 jeugdregio’s

- Memorie van toelichting Jeugdwet: De gemeenten hebben in beginsel de mogelijkheid om zelf tot
afspraken te komen over de wijze waarop zij hun nieuwe taken gaan vormgeven. Dit geldt voor
zowel de vorm van de samenwerking als voor de onderwerpen waarop samenwerking plaats vindt.
Belangrijk is dat de samenwerkingsverbanden waar gemeenten voor kiezen wel voldoende robuust
zijn om de verschillende taken te kunnen uitvoeren. In dit wetsvoorstel wordt daarom aangegeven
dat waar dat van belang is gemeenten moeten samenwerken. Dit geldt des te meer voor een
specifiek aantal taken, zoals de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering
en bepaalde specialistische vormen van jeugdhulp en gesloten jeugdhulp in het kader van ernstige
opgroei- en opvoedingsproblemen. Deze vormen van zorg komen zo beperkt voor, dan wel zijn
dermate dure vormen van jeugdhulp, of vereisen veel kennis van de inkopende partij, dat het om die
redenen zowel inhoudelijk als vanwege het financiële risico opportuun is dat gemeenten deze taken
in samenwerkingsverbanden oppakken. Dit geldt ook voor het instellen van een AMHK en het

organiseren van de kindertelefoon.

Deel 1: Samenwerking tussen gemeenten
in regio’s
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Jeugdwet, artikel 2.8

1 De colleges werken met elkaar samen, indien dat voor een doeltreffende en
doelmatige uitvoering van deze wet aangewezen is.

2 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen gebieden worden aangewezen
waarbinnen colleges met het oog op de samenhangende uitvoering van de
aan de colleges en de gemeenteraden bij of krachtens deze wet en andere
wetten opgedragen taken samenwerken, uitsluitend indien de
noodzakelijke samenwerking in deze gebieden ontbreekt en nadat Onze
Ministers op overeenstemming gericht overleg hebben gevoerd met de
betrokken colleges. Bij die maatregel kunnen regels worden gesteld over
de vorm van samenwerking.

Kortom: belang vastgelegd, aantal /omvang niet.

Regionale samenwerking een antwoord op veel decentralisatie-bezwaren.

Samenwerking tussen gemeenten in
regio’s
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- 42 regio’s functioneren in aanloop naar decentralisatie, en in
2015/2016.

- Voor VNG belangrijk ambtelijk kanaal, J42 overleg,
voortgangsmonitoring richting het rijk.

- Nu transitiedruk verdwijnt vallen verschillende regio’s uiteen.

- Bijvoorbeeld: Drenthe, Alphen aan den Rijn binnen Holland Rijnland
(deels). In een veelvoud van regio’s loopt de discussie.

- Voor aanbieders is dit hét grote thema naast administratieve lasten
(thema’s zijn ook verbonden)

- Samenhang met WMO is vaak een reden, of onbehagen over
bestaande samenwerking.

Vraagstuk is: laten we dit zo gebeuren, of moeten we hier op acteren?

Wat zien we in het land?
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Indien wie hier op acteren, keuze tussen twee hoofdroutes:

1. Verleiden, ondersteunen

Zo ja, hoe dan: wie gaat ondersteunen en bestuurlijk aanspreken?

2. VWS vragen van kan-bepaling in artikel 2.8 gebruik te maken.

Samenwerking tussen gemeenten in
regio’s hoe verder?



Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Voorbeelden: JeugdzorgPlus, verblijfsfuncties van specifieke
instellingen.

Observatie

- Samenwerking tussen regio’s in vorm van bovenregionale
samenwerking is er in aantal delen van land niet overal. Soms ad hoc
coordinatie, waarbij niet helder is wie initiatief neemt.

- Soms wendt een regio zich tot VWS, terwijl gemeenten aan het stuur
zitten.

Risico’s:

- Verschillende keuzes werken op elkaar in, zonder dat je het van elkaar
weet.

- Aanbieders leggen zelfde rekening op meerdere plekken neer,
waardoor die dubbel betaald wordt.

Deel 2: Samenwerking tussen regio’s
rond specifieke jeugdhulpfuncties
(bovenregionaal)
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Uitkomst bijeenkomst februari: geen vastgezette bovenregionale
samenwerkingsverbanden, maar taskforce die verantwoorde ombouw
van bovenregionaal zorglandschap gaat leiden.

Verschillende beelden over hoe sturend taskforce is.

Daarom wordt op dit moment kwartiermaker geworven, die:

a) Zelf aan de slag gaat, ronde langs bovenregionaal werkende
instellingen die essentiele functies vervullen, zet regio’s indien nodig
om tafel.

b) Voorbereiding van taskforce, in welke vorm dan ook.

Kwartiermaker en taskforce
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Werkagenda Jeugd 2016 - 2017

datum: 13 en 14 april 2016

onderwerp: Concept werkagenda 2016 – 2017

1. Introductie van de opgave

De subcommissie jeugd bestaat vier jaar. De eerste jaren stonden vooral in het teken
van gesprekken met het Rijk over de vormgeving van de jeugdwet en het bijbehorende
budget. Die aandacht is verschoven naar de regio. De leden van de subcommissie
geven aan dat het belangrijk is om de agenda vanuit gemeenten op te bouwen. Ook
preventie moet – nu de jeugdwet staat – meer aandacht krijgen. Ook heeft is nagedacht
over de transformatie van de subcommissie zelf: meer aandacht voor de samenhang
met andere commissies, meer aandacht voor strategische onderwerpen, meer aandacht
voor onderwerpen die gemeenten als collectief raakt zoals de instandhouding van
specialistische jeugdhulp en administratieve lasten. Daarnaast heeft de subcommissie
gesproken over de reikwijdte van de besluiten die in de subcommissie worden genomen
met name in relatie tot de instandhouding van de jeugdregio’s. Tot slot heeft de
commissie aangegeven dat het belangrijk is de lijnen die in de subcommissie worden
besproken uit te dragen in bijvoorbeeld artikelen en op de websites.

De volgende aandachtspunten staan bovenaan de agenda van de subcommissie jeugd:

1. Aandacht voor agendaopbouw vanuit gemeenten
2. Preventie
3. Verbinding met onderwijs, werk en het sociaal domein
4. Regionale samenwerking en robuust opdrachtgeverschap
5. Aandacht voor regionalisering van het zorglandschap
6. Meer aandacht voor huisartsen en netwerk aanbieders
7. Meer aandacht voor minder administratieve lasten
8. Aandacht voor kwaliteit en kennisontwikkeling, leren van elkaar
9. Meer aandacht voor doel en resultaat van (sub)commissies: wat willen we met

elkaar bereiken?

1. Agenda-opbouw vanuit gemeenten en thematisch agenderen

Gemeenten kunnen van elkaar leren en oplossingen vinden door te kijken hoe andere

gemeenten de zorg en ondersteuning voor gezinnen en jeugd organiseren.

Thema’s die komend jaar belangrijk zijn om te behandelen zijn de relatie met passend

onderwijs en jeugdgezondheidszorg. Het thema vechtscheidingen wordt tevens als

discussie geagendeerd evenals de aandacht voor jongeren en jongvolwassenen (18

min / 18 plus).
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2. Preventie

Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van

jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk, is een van de

uitgangspunten van de jeugdwet. Nu, na de transitie is het zaak om preventie in de

jeugdhulp verder te versterken. Er zijn heel veel partijen die zich verantwoordelijk voelen

voor preventie; van kinderopvang, onderwijs tot gespecialiseerde hulp. De

subcommissie wil nagaan hoe kennisinstituten, aanbieders en gemeenten ervoor

kunnen zorgen dat er voldoende aandacht besteed wordt aan de beweging naar

vroegtijdige interventies en preventie.

3. Verbinding met onderwijs, werk en het sociaal domein

De kracht van deentraliseren is onder andere het organiseren van maatwerk dichtbij

burgers. Niet redeneren vanuit de wet, maar redeneren vanuit wat jeugdigen en

gezinnen nodig hebben. Daarbij staat het slim verbinden met andere beleidsterreinen

nog maar in de kinderschoenen. De subcommissie zal er bij het Rijk op blijven

aandringen om de sectorgrenzen te overstijgen zodat gemeenten integraal beleid

kunnen maken geredeneerd vanuit het kind en gezin.

4. Regionale samenwerking en robuust opdrachtgeverschap

De jeugdwet heeft – meer dan bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning – te

maken met gespecialiseerde jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het

gaat in veel gevallen om relatief schaarse zorg, in kleine aantallen en

hooggespecialiseerd. Om deze zorg in stand te houden werken gemeenten samen in 42

regio’s. Subcommissie wil regelmatig op de agenda hoe het gaat met de regio’s waarbij

inhoud voorop staat en niet de structuur. Subcommissie laat checklist ontwikkelen

waaruit moet blijken of uiteenvallen van een regio een probleem is of niet. Een van de

criteria is of administratieve lasten toenemen.

5. Aandacht voor behoedzame regionalisering van het zorglandschap

Voor zo’n dertig tot 35 organisaties in de jeugdhulp met name die aanbieders die in veel
gemeenten werken en pas laat zich tot de gemeenten hebben gericht verloopt de
transitie nog lastig. Voor deze instellingen zal een kwartiermaker worden aangesteld die
in lastige casussen ondersteunt bij bovenregionale coördinatie. De rol van de
subcommissie is met name het ondersteunen bij het voeren van gesprekken in de regio.

6. Meer aandacht voor huisartsen en netwerk aanbieders

Huisarts is een belangrijke verwijzer in het jeugdstelsel. Tijdens de subcommissie is dit
nauwelijks besproken. Voorstel is oom een thema vergadering te wijden aan een
analyse van de wijze waarop op dit moment de huisarts functioneert in het jeugdstelsel
en samenwerkt ten behoeve van gezinnen.

7. Meer aandacht voor minder administratieve lasten

Het programma i-sociaal domein is ingericht om gemeenten en aanbieders te
ondersteunen bij de inrichting van hun administratie zodat het voor alle partijen
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Veel aanbieders en gemeenten geven aan dat de administratieve lasten te hoog
worden. Dit lijkt een negatief bij-effect van de decetraliatie dat moet worden aangepakt.
De leden van de subcommissie jeugd gaan in hun eigen regio deelnemen aan de tafels
van ‘niks’. Aan deze tafels bedenken gemeenten en aanbieders samen een plan om de
administratie te verlichten.

8. Kennis en kwaliteit: samen steeds beter worden

Het thema kennis en kwaliteit moet verder worden verdiept. Daarbij kunnen

kennisinstituten als het Nederlands Jeugdinstituut , het NCJ en het kenniscentrum

Kinder en Jeugdpsychiatrie gemeenten ondersteunen. Op dit moment maken is de

indruk dat gemeenten beter gebruik kunnen maken van de aanwezig kennis. VNG en

gemeenten zullen de komende periode moeten nadenken hoe meer gebruik te kunnen

maken van deze kennis en hoe gezamenlijk de kennisagenda te vullen. Aangegeven

wordt dat het daarbij belangrijk is om samen te werken met de branches. Ook zij kunnen

aangeven aan welke kennis in de praktijk behoefte is. Branches en gemeenten zouden

gezamenlijk de kennisagenda kunnen vullen waarbij er aandacht moet zijn voor

verschillen tussen gemeenten, stad en platteland,

Desgevraagd geven de leden van de commissie aan vooral kennis op de volgende

thema’s te willen vergroten

a. Preventie

b. Inkoop

c. Sturing en bekostiging

d. Eigen regie burgers

e. Transformatie eigen gemeentelijke organisatie

f. Verbinding onderwijs – jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg

g. 18 min / 18 plus

h. Integraal werken in de wijk

9. Rol en werkwijze van de subcommissie

Tijdens de tweedaagse is afgesproken

a. Te agenderen om met elkaar te bespreken hoe de collectieve

verantwoordelijkheid voor het stelsel (wat als de optelsom van alle

inkoopcontracten niet klopt) geborgd blijft en wat de rol van de subcommissie

hierin kan zijn

b. De landelijke prioritaire thema’s te blijven volgen, dit zijn ‘ruimte voor jeugdhulp,

essentiele functies, administratieve lasten en gecertificeerde instellingen

c. De agenda meer van onderop (vanuit gemeenten) op te bouwen en een betere

balans te vinden met de landelijke thema’s

d. Thematisch te agenderen (met in ieder geval huisartsen, vechtscheidingen,

passend onderwijs) en daarbij steeds de vraag te stellen met welk doel: lobby,

kennisverspreiding, opinierend

e. Meer samen te werken met de andere commissies in het sociaal domein en de

integrale werkwijze te verbeteren

f. Te agenderen wanneer de taak van de subcommissie erop zit.
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