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Hoofdstuk 1. Nota, kernwaarden en toetsingscriteria 

 

Naam nota of onderwerp : Norm voor opdrachtgeverschap Jeugd (NvO) 

Gevraagd advies        :  ja 

datum adviesaanvraag.            :  5 oktober 2021 

datum vaststelling.                    : 1 november 2021 

 

Behoorlijk overheidsoptreden in kernwaarden 

Open en duidelijk/respectvol/betrokken en oplossingsgericht/eerlijk en betrouwbaar 

Geen tegenstrijdigheden hiervan aangetroffen 

 

Toetsingscriteria 

Hoor en wederhoor toegepast: ja  

De Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen vele 
partijen. Clientvertegenwoordigers, onderwijs, jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, lokale teams, 
adviesraden sociaal domein waren allen betrokken bij de totstandkoming van dit document.  

Er zijn sessies geweest waarbij de ASD is uitgenodigd en veelal ook aanwezig is geweest. De sessies waren goed 
voorbereid. Verslaggeving hiervan is gedaan.  

In passend taalgebruik gecommuniceerd met de burgers in het algemeen en de doelgroep in het bijzonder: 

cliëntenvertegenwoordigers waren in deze sessies aanwezig.   

  

In hoeverre wordt gebruik gemaakt van burgerparticipatie en wordt cliëntgericht gewerkt: burgerparticipatie 

is in deze nota niet aan de orde. Cliëntgericht werken een belangrijk doel. 

 

Implementatie 

Reactie B & W/evaluatie/afspraak/afsluiting 

  

  

Adviesraad Sociaal Domein  

Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

2020ASDUH@gmail.com 

06 2181 5853 

Martha Meijer, secretaris 
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Hoofdstuk 2. Samenvatting 
Het onderwerp “governance” is expliciet onderdeel van de opdracht NvO vanuit de VNG. In dit 

onderdeel moeten de gemeenten die samen een jeugdzorgregio vormen weergeven welke 

meerjarige afspraken zij vastleggen over de organisatie van de regiofuncties, de samenwerkingsvorm 

formaliseren, de taakverdeling tussen de gemeenten en de regio uitwerken (incl. bestuurlijk besluit) 

en moet er één bestuurlijk aanspreekpunt worden benoemd die in- en extern kan optreden namens 

de regio.  

De opgave is te zorgen dat jeugdigen betere zorg krijgen, meer maatwerk, meer op hun situatie 
afgestemd, meer dichtbij en zoveel mogelijk in gezinssituaties. Zo krijgen jeugdigen met problemen 
op tijd goede en effectieve jeugdzorg, zodat ze veilig, gezond en kansrijk opgroeien.  

In de Transformatieagenda Jeugd 2018-2019 en Prioritering 2020 en verder, zijn drie speerpunten 
vastgesteld waarop de regio ZOU de afgelopen jaren heeft ingezet om invulling te geven aan de 
opdracht: Samenwerken met het gezin, Innoveren van de jeugdzorg, Leren en ontwikkelen in de regio  

Terugkerende thema’s onder deze speerpunten zijn Zo Thuis Mogelijk, Veiligheid, Onderwijs en het 
versterken van de Lokale teams. Met betrekking tot Onderwijs zijn in het Actieprogramma Passend 
Onderwijs/Jeugdzorg specifiek de volgende aanvullende speerpunten geformuleerd: Doorgaande 
ontwikkelingslijn en vroegtijdige signalering, Samenwerking in de ondersteuningsteams en 
vormgeving onderwijszorgarrangementen, Geen enkel kind of jongere zit langer dan 4 weken thuis 
zonder een aanbod van passend onderwijs en/of zorg.  

De regio kent een Bestuurstafel ZOU die verantwoordelijk is voor de bestuurlijke borging van het 
programma. Dit overleg komt periodiek bijeen en bestaat uit de portefeuillehouders sociaal domein 
van de vijf gemeenten.  

De vijf gemeenten in de regio ZOU hebben daarom in de aanloop naar de decentralisaties besloten 
tot het gezamenlijk inrichten en uitvoeren van de inkoop en het contractmanagement vanuit de 
Jeugdwet. Het betreft de inkoop van specialistische zorg, meer specifiek ambulante hulp, 
gezinsgericht en overig verblijf en crisiszorg. Er is bewust gekozen voor het regionaal organiseren van 
deze specialistische zorg, zodat (blijvende) beschikbaarheid is geborgd.  

Voor forensische zorg wordt onderzocht of samen met omliggende regio's een contract kan worden 
afgesloten.  

Hoewel (boven)regionaal wordt samengewerkt, zijn en blijven individuele gemeenten 
(eind)verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van zorg en behouden ze hun 
jeugdzorgplicht op grond van de Jeugdwet. Daarnaast is het organiseren van de toegang een lokale 
verantwoordelijkheid. Hiervoor hebben de individuele gemeenten een lokaal team gecontracteerd 
met elk een eigen naam5, structuur en inrichting. Het lokale team kan ook (lichte) hulp en zorg 
bieden. Daarnaast wordt informele gezinsondersteuning lokaal gecontracteerd en is het inzetten van 
zorg zo dicht mogelijk bij jeugdigen een lokale verantwoordelijkheid. Hierbij wordt de zorg afgestemd 
op de cliënt en wordt wanneer nodig ook gewerkt met incidentele maatwerkcontracten.  

Door de vijf gemeenten van regio ZOU wordt lokaal nauw samengewerkt met de huisartsen. De 
gemeenten vullen dit op een eigen, passende wijze samen met huisartsen in.  
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Onderwijs  

Het onderwijs is een belangrijke samenwerkingspartner, omdat kinderen en jongeren een groot deel 
van de dag en week op school zitten en omdat scholen een belangrijke signalerende functie hebben. 
De regio ZOU werkt daarom samen met het Samenwerkingsverband ZOUT (Primair Onderwijs), het 
Samenwerkingsverband VO (Voortgezet Onderwijs), en uiteraard met alle scholen die hierbij zijn 
aangesloten. Daarnaast vallen drie basisscholen onder het reformatorisch samenwerkingsverband 
Berséba.  

Netwerken complexe casuïstiek  

In de verschillende jeugdzorgregio’s zijn (georganiseerde) netwerken ontstaan gericht op complexe 
casuïstiek: in regio ZOU is dit de doorbraaktafel jeugd en de doorbraaktafel Passend 
Onderwijs/thuiszitters. Hier worden complexe casussen besproken met betrokken partijen (o.a. 
jeugdigen en ouders) met het doel om wel een passende oplossing te vinden, in de praktijk te leren 
en te komen tot verbeteringen. Het lokale team, scholen, leerplichtambtenaren en 
jeugdgezondheidszorg (JGZ) kunnen een casus aanmelden. Het lokaal team is een vaste deelnemer 
aan de tafel.  

De provincies Flevoland en Utrecht geven samen invulling aan de landelijke opdracht om een 
expertisecentrum te ontwikkelen. Daarbij staat het duurzaam organiseren van zorg vanuit 
samenwerking met kinderen, jongeren, gezinnen en de aanbieder centraal. Sinds 2020 vindt in dit 
netwerk uitwisseling plaats tussen de onderlinge regio’s rondom complexe casuïstiek.  

Het aanbod van zorg in regio ZOU  

1. Veilige leefomgeving  
2. Tijdig signaleren van de vraag  
3. Vindbare en toegankelijke hulp  
4. Handelen met een brede blik  
5. Leren en verbeteren  

Om te faciliteren dat de lokale teams werken vanuit het principe “één gezin, één plan, één regisseur” 
is er een regionale werkwijze Coördinatie van Zorg opgesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan 
de regiefunctie (samen met de regiekaart) en zijn afspraken gemaakt over het gebruik en hanteren 
van de Verwijsindex. Er is een eenduidig ondersteuningsplan ontwikkeld. In algemene zin kan 
worden geconcludeerd dat de werkwijze van Coördinatie van Zorg in de regio ZOU goed aansluit op 
de vijf basisfuncties.  

Gemeenten en samenwerkingsverbanden formuleerden een gezamenlijk denkkader van pedagogisch 
partnerschap: met de driehoek van ouders, scholen en gemeenten worden oplossingen gecreëerd. 
Hierbij wordt ingezet op preventie, integraal werken en het afbreken van schotten. Ook zijn vier 
speerpunten geschetst:  

• Vroegtijdig signaleren van knelpunten in de doorgaande ontwikkelingslijn.  
• Samenwerking in de ondersteuningsteams en vormgeving onderwijszorgarrangement.  
• Het voorkomen van en het zorgen voor thuiszittende leerlingen.  
• Het faciliteren van leerlingenvervoer en passende huisvesting voor onderwijsvoorzieningen 

De regio ZOU heeft de speerpunten uit deze gezamenlijke visie vertaald en geconcretiseerd in het 
Actieprogramma. Na een eerste versie in 2018, waarin een volledig actieprogramma op de vier 
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speerpunten uit de gezamenlijke visie is opgenomen, is in 2019 in een tweede versie de prioritering 
op de thema’s “Doorgaande ontwikkelingslijn en vroegtijdige signalering” en “Samenwerking in de 
ondersteuningsteams en vormgeving onderwijszorgarrangementen” aangebracht.  

Vanuit de Transformatieagenda Jeugd en het actieprogramma Passend Onderwijs is In 2019 gestart 
met de Pilot “thuiszitters” in Utrechtse Heuvelrug, met als doel om het aantal thuiszitters terug te 
brengen naar nul. Dit door de gehele keten te laten samenwerken om knelpunten direct te 
verbeteren.  

Daarnaast wordt er rondom de MBO’s in U16 verband samengewerkt in het programma 
SchoolWerkt. Het SchoolWerkt-programma wordt elke vier jaar opnieuw vorm gegeven. Het meest 
recente programma (2020-2024) is gefocust op het zoveel mogelijk begeleiden van kwetsbare 
jongeren die dreigen uit te vallen, én hen te begeleiden op unieke paden.  

Het samen beslissen en samen oplopen met professionals van verschillende verantwoordelijkheden 
rondom een gezin wordt als meerwaarde gezien. Hierbij is het lokale team de spin in het web. De 
regio wil de beweging verder versterken dat professionals van aanbieders in het lokale team 
gepositioneerd worden om samen met zorglandschap. Het is van belang dat lokale teams met en 
naast ouders en jeugdigen gaan staan.  

Medewerkers van het lokaal team én ouder(s)/jeugdige te bepalen op welke manier de 
ondersteuning het best georganiseerd kan worden. Tot slot blijkt dat nog niet altijd voldoende 
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning.  

Partijen rondom Jeugdhulp en onderwijs kennen elkaar en weten elkaar op momenten ook te 
vinden, maar de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp is nog niet op orde. Aan het 
actieprogramma Passend Onderwijs is nog te weinig uitvoering gegeven. Het opzetten van een 
structuur aan werkgroepen en een stuurgroep is niet van de grond gekomen, waardoor het lastig is 
de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp te versterken. Er is onvoldoende duidelijkheid over de 
voortgang op de acties en over de zorgtrajecten van leerlingen.  

1. Lokale teams (zie bijlage voor de uitwerking van de doelen) 
Doel: In 2024 blijkt uit cliëntervaringsonderzoek (CEO) dat inwoner tevreden is over hulp aan de 
lokale teams. Dit wordt met minimaal een 7 beoordeeld.  

2. Veiligheid 
Doel: In 2024 voeren de lokale teams procesregie in het vrijwillig kader zelf uit. 

3. Zo Thuis Mogelijk 
Doel: 3-10% reductie van het budget verblijf in 2024 ten opzichte van ingangsdatum contract 2022  

4. Onderwijs 
Doel: Verder verbeteren van de samenwerking.  

Er is meer inzicht nodig in hoeverre ambities worden waargemaakt, en wat goed gaat en beter kan. 
Zo ontstaat grip en is het mogelijk om verantwoording af te leggen en om te sturen. De ontwikkeling 
van een hanteerbaar en betrouwbaar regionaal data- en rapportagesysteem en het versterken van 
een plan-do-control-act-cyclus tussen bestuur, beleid, inkoop en toegang is daarvoor een 
randvoorwaarde. De afgelopen jaren zijn onvoldoende regionale data en kwantitatieve analyses 
beschikbaar geweest om te sturen op de gewenste ontwikkelingen.   
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Hoofdstuk 3. Adviezen 
In de eerste plaats een compliment aan de opstellers van deze nota. Om vanuit ZOU tot een gezamenlijke nota 

te komen zal naar ons idee veel voorbereiding en afstemming hebben gevraagd.  

 

Wij hebben de volgende adviezen. 

 

Advies 1 

Wij zijn verheugd te lezen dat meer expertise in het lokale team ingevlogen wordt vanuit verschillende 

aanbieders voor de integrale vraagverheldering en ondersteuning. Ook zien wij de gesprekken met Bunnik en 

het uiteindelijke resultaat om als team zelf meer laagdrempelige hulp aan te bieden met belangstelling 

tegemoet. Vanuit ASD  pleiten wij voor het aanstellen van professionals binnen de lokale teams of een nadere 

professionalisering van de teams om uiteindelijk in de preventie meer te kunnen doen om duurdere zorg 

daarmee te voorkomen.  

 

Advies 2 

In de nota zijn ambitieuze doelen gesteld voor 1. Lokale teams, 2. Veiligheid, 3. Zo Thuis mogelijk, 4. Onderwijs. 

Deze doelen zijn nader geconcretiseerd. Vervolgens is melding gemaakt van datagedreven werken, monitoring 

en sturingsinformatie. Wij adviseren een tussentijdse evaluatie om helder te krijgen wat loopt goed en wat kan 

beter. Het gaat om het welzijn van jongeren en daar kunnen geen lange termijndoelen voor zijn gesteld. 

 

Advies 3 

In deze nota is niet expliciet gesproken over landelijke organisaties of ondersteuningsmogelijkheden die de 

lokale teams kunnen bijstaan. Bij vroegtijdige signalering denken we dat scholen een sterke positie kunnen 

innemen en landelijk gezien zijn er ook mogelijkheden in ondersteuning. Om één voorbeeld te noemen bij de 

thuiszitters kan onderwijscosulenten.nl een belangrijke rol spelen.  

 

 

Een eerder gegeven advies 

Een eerder advies vanuit de ASD is geweest ‘wacht niet langer met het realiseren van één gezin, één plan, één 

regisseur’. Ook in deze nota is daarover geschreven en is een regionale werkwijze Coördinatie van Zorg 

hiervoor opgesteld. De ASD wil weten wanneer dit goed functioneert, zodat over het realiseren van één gezin, 

één plan, één regisseur geen vragen meer worden gesteld.   
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Bijlage 

 

 


