
Jeugdzorg:
geen zorg voor later

Rapport van de rekenkamercommissie 
gemeente Smallingerland

mei 2017

Rekenkamercommissie



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland 

 
Externe leden 
De heer P. den Besten (voorzitter) 
Mevrouw E. Fogl 
De heer W. Gerner 
De heer J. Rijnhart 
 
Raadsleden 

De heer A. Kok 
De heer D. de Calonne 
De heer M. Hofman 
 
Ambtelijk secretaris 
Mevrouw J. Stienstra 

 
 
Postadres: Postbus 10.000, 9200 HA Drachten 
Telefoon: 0512 – 581568 
Mail: rekenkamercommissie@smallingerland.nl 



 
 
 
Voorwoord 
 
 
Hierbij bieden wij u de rapportage aan van ons onderzoek naar de jeugdzorg. Het onderzoek 
hebben wij als titel meegegeven “Jeugdzorg: geen zorg voor later”. Hiermee willen wij als 
boodschap aan u en andere betrokkenen meegeven dat jeugdzorg nog steeds de nodige 
aandacht verdient. Er zijn al vele stappen in de goede richting gezet maar er moet nog wel 
het één en ander worden gedaan om van de decentralisatie van de jeugdzorg een echt 
succes te maken.  
 
Vorig jaar zijn wij met het onderzoek gestart, in de wetenschap dat de jeugdzorg pas kort tot 
het beleidsdomein van de gemeente behoort. Wij beseffen dat veranderingen niet van de 
ene op de andere dag kunnen worden doorgevoerd. Zeker niet de beoogde grootschalige 
transformaties in het sociaal domein, waaronder de decentralisatie van de (complexe) 
jeugdzorg.  Het kost veel inzet, tijd en vertrouwen om dit met alle betrokken partijen te 
realiseren. Ons onderzoek zien we dan ook in dat licht: we willen meedenken, de vinger aan 
de pols houden en tijdig signalen afgeven om de jeugdzorg verder te verbeteren.  
 
Met onze aanbevelingen doen wij een voorzet om de jeugdzorg zó in te richten dat de 
kansen worden benut die met decentralisatie zijn geboden. Dat geldt bijvoorbeeld voor een 
betere monitoring van de resultaten, zoals het in beeld hebben van de cliëntervaringen. Iets 
waar u als raad bij de aanvang van dit onderzoek terecht de nodige aandacht voor heeft 
gevraagd. 
 
Wij hebben het onderzoek samen met de rekenkamercommissie van de gemeente Heeren-
veen uitgevoerd. Er is voor iedere gemeente een eigenstandige rapportage opgesteld. De 
samenwerking biedt aanvullend de kans om een vergelijking te maken tussen de onder-
zoeksresultaten in beide gemeenten.  In de presentatie van het rapport aan u op 14 juni a.s. 
zal hierop worden ingegaan.  
 
Wij hopen dat dit onderzoek en de aanbevelingen zullen bijdragen aan een verdere positieve 
ontwikkeling van de jeugdzorg in de gemeente. Met als doel dat de jeugd die zorg behoeft 
ook toekomst heeft in Smallingerland. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de rekenkamercommissie Smallingerland 
 
Pieter den Besten,  
voorzitter 
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Inleiding 1 

1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en context onderzoek 

Met de inwerkingtreding van de Jeugdwet per januari 2015 is de gemeente Smallingerland 

verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de taken op het gebied van de jeugdhulp. Daar zijn 

extra Wmo-taken en de Participatiewet bij gekomen. Geen geringe opdracht, aangezien de 

decentralisaties in het sociaal domein vermoedelijk de grootste bestuurlijke vernieuwing zijn van de 

afgelopen decennia. De decentralisaties betekenen namelijk niet alleen een overdracht van een 

omvangrijk takenpakket aan gemeenten (de transitie), maar ook een nieuwe manier van werken binnen 

het sociaal domein (de transformatie).  

 

De inzet van de decentralisatie van de jeugdzorg – en de andere taken in het sociaal domein – is 

ambitieus: meer maatwerk, een grotere zelfredzaamheid en betrokkenheid van burgers, minder 

verschillende hulpverleners rond één huishouden/gezin, het voorkomen van escalatie van problematiek én 

meer voor minder – en daarmee goedkoper, efficiënter en effectiever. De overdracht van taken betekent 

dan ook de materiële invulling van de gemeente als eerste overheid. 

 

De taken op het gebied van de jeugdzorg behoren nog maar relatief kort tot de verantwoordelijkheid van 

gemeenten. Begrijpelijkerwijs rijzen echter nu al vragen als: bewandelen we met de gemaakte keuzes het 

juiste pad? Wordt er voldoende rekening gehouden met de kansen en risico’s die de decentralisatie met 

zich meebrengt? En wat kunnen we leren van andere gemeenten? Deze vragen worden ook door 

raadsleden van Smallingerland gesteld. Gelet op de behoefte om antwoord te krijgen op de vragen, heeft 

de rekenkamercommissie Smallingerland besloten onderzoek uit te voeren naar de jeugdzorg.  

 

Bij de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft de rekenkamercommissie nauw opgetrokken met de 

rekenkamercommissie van Heerenveen. Er is door de commissies een gezamenlijke onderzoeksopdracht 

opgesteld, waarna SeinstravandeLaar het onderzoek voor beide rekenkamercommissies heeft uitgevoerd. 

 

1.2 Onderzoeksvragen  

De hoofdvraag van het onderzoek is als volgt: 

 

In hoeverre worden de met de decentralisatie van de jeugdzorg beoogde kansen op 

doeltreffende en doelmatige wijze gerealiseerd en wordt er bij de uitvoering van de 

jeugdzorg voldoende rekening gehouden met de risico’s?  

 

De deelvragen zijn onderverdeeld in vier thema’s: 

  

Beleidsplannen en voorbereiding (hoofdstuk 3) 

1. Welke kaders en doelstellingen zijn geformuleerd voor de jeugdzorg in Smallingerland?  

2. Hoe heeft de gemeente zich voorbereid op de decentralisatie van de jeugdzorg?  

3. In hoeverre heeft een risico-inventarisatie plaatsgevonden en zijn beheersmaatregelen gerealiseerd?  

 

De jeugdzorg in de praktijk (hoofdstuk 4) 

4. Hoe is de uitvoering van de jeugdzorg in Smallingerland georganiseerd?  

5. In welke mate is de transformatie van de jeugdzorg reeds gerealiseerd?  

6. Welke bijstellingen hebben sinds 1 januari 2015 plaatsgevonden ten aanzien van het beleid en de  

organisatie-inrichting?  

7. Hoe wordt omgegaan met risicomanagement?  

8. Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en de voortgang van de transformatie?  
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9. Welke ervaringen hebben direct en indirect betrokkenen bij de uitvoering van de jeugdzorg?  

10. In welke mate voldoet de uitvoering van de jeugdzorgtaken aan de vooraf gestelde doelen?  

 

Monitoring, informatievoorziening en rol van de gemeenteraad (hoofdstuk 5) 

11. In welke mate is de raad betrokken geweest bij de formulering van de doelstellingen?  

12. Welke afspraken zijn gemaakt over informatievoorziening aan de raad?  

13. In hoeverre is zijn controlerende rol uit te voeren ten aanzien van de jeugdzorg?  

 

Good practices andere gemeenten (alle hoofdstukken) 

14. Welke inspirerende voorbeelden zijn er aanwezig bij andere gemeenten? 

 

1.3 Onderzoeksaanpak  

Voorafgaand aan het onderzoek is door de rekenkamercommissies een normenkader vastgesteld, zie 

hiervoor bijlage A. Het onderzoek zelf is uitgevoerd door SeinstravandeLaar. 

 

De onderzoeksinformatie is vanuit verschillende invalshoeken verkregen. Allereerst is documentenstudie 

verricht. Op basis van de bestaande documenten en feitelijke gegevens is relevantie informatie 

geanalyseerd. Een overzicht van de bestudeerde documenten is opgenomen in bijlage B. Vervolgens is 

een aantal gesprekken en sessies gehouden, zowel binnen de gemeente als met partners daarbuiten. Een 

deel van de gesprekken is voor Smallingerland als Heerenveen gezamenlijk gevoerd. De lijst met 

gesprekspartners is opgenomen in bijlage C. 

 

De documentstudie diende met name als input voor de feitelijke beantwoording van de vragen en het in 

kaart brengen hoe de jeugdzorg in Smallingerland is bedacht. De gesprekken geven een beeld van de 

ervaringen van de verschillende partijen en mogelijke verbeterpunten. 

 

Het onderzoek is door SeinstravandeLaar uitgevoerd in de periode juli tot en met november 2016, de 

gesprekken vonden plaats van eind september tot en met oktober. 

 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat de conclusies en aanbevelingen die op basis van de onderzoeksbevindingen zijn 

geformuleerd. De hoofdstukken 3 tot en met 5 vormen de Nota van bevindingen:  

• In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de voorbereiding van de decentralisatie.  

• In hoofdstuk 4 staat de uitvoering in de praktijk centraal.  

• Hoofdstuk 5 gaat in op de monitoring en rol van de raad.  

Ieder hoofdstuk schetst eerst op basis van het normenkader wat verwacht wordt aan te treffen. 

Vervolgens worden de bevindingen weergegeven op basis van documentenstudie en de gevoerde 

gesprekken en de reflectie van de onderzoekers. Elke paragraaf sluit af met een conclusie, waarin 

benoemd wordt in hoeverre de bevindingen overeenstemmen met de verwachting. 

 

In de rapportage wordt aandacht besteed aan het landelijk perspectief en ‘good practices’ van andere 

gemeenten: 

 

Landelijk perspectief 

De decentralisatie van de jeugdzorg heeft in elke gemeente zijn eigen inkleuring. Toch zijn er gemeente-

overstijgende ontwikkelingen te signaleren. Deze hebben in de rapportage een plek in de oranje blokken.  

 

Good practice 

Gemeenten kunnen van elkaar leren en hun voordeel doen met aanpakken en methodes die hun waarde in de 

praktijk bij andere gemeenten al bewezen hebben. Good practices zijn opgenomen in de groene blokken. 
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Verwijzingen naar (landelijke of lokale) rapportages zijn als hyperlink in de tekst van dit rapport 

opgenomen. Deze hyperlinks zijn te herkennen aan onderstreepte tekst. 

 

Zoals in paragraaf 1.3 toegelicht, bevat deze rapportage de volgende bijlagen: 

A.  Normenkader 

B.  Overzicht bestudeerde documenten 

C.  Overzicht gesprekspartners 
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2. Conclusies en 
aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de antwoorden op de onderzoeksvragen gegeven en de daaruit volgende 

conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. De hieraan ten grondslag liggende bevindingen zijn te vinden 

in de themahoofdstukken 3 tot en met 5.  

 

2.1 Beantwoording hoofdvraag 

De hoofdvraag van dit onderzoek is in hoeverre de met de decentralisatie van de jeugdzorg beoogde 

kansen op doeltreffende en doelmatige wijze gerealiseerd worden en of er bij de uitvoering voldoende 

rekening gehouden wordt met de risico’s.  

 

Bij de beantwoording van deze vraag beseft de rekenkamercommissie zich terdege dat veranderingen niet 

van de ene op de andere dag kunnen worden doorgevoerd. Het kost veel inzet, tijd en vertrouwen om 

deze kansen te verzilveren en samen met de vele betrokken partijen te realiseren. Desalniettemin ziet de 

rekenkamercommissie dat de eerste mooie stappen om de samenwerking, integraliteit en transformatie 

tussen en binnen de verschillende domeinen vorm te geven, zijn gezet. Het zijn kleine maar hoopvolle 

stappen, zeker gezien de omvang van de transitie en de korte tijd die sindsdien is verstreken. De 

transformatieagenda biedt hierbij een helder houvast. 

 

De rekenkamercommissie heeft echter wel de nodige zorgen of er bij het verzilveren van de beoogde 

kansen voldoende basis ligt om deze ook doeltreffend en doelmatig te realiseren. Daarvoor wordt er 

momenteel onvoldoende voldaan aan essentiële voorwaarden, zoals heldere en meetbare doelen en een 

goede monitoring. Ook de aandacht voor risicobeheersing is beperkt: risico’s zijn vooraf wel in kaart 

gebracht, maar concrete beheersmaatregelen zijn niet uitgewerkt.    

 

2.2 Beantwoording van de deelvragen  

De beantwoording van de deelvragen betreft de volgende drie thema’s:  

1. Beleidsplannen en voorbereiding.  

2. De jeugdzorg in de praktijk. 

3. Monitoring, informatievoorziening en rol van de gemeenteraad.  

 

Beleidsplannen en voorbereiding: 

 transformatie is centraal gesteld in het beleid 

 decentralisatievoorbereidingen laat gestart en  

 doelstellingen, risico’s en beheersmaatregelen weinig concreet gemaakt. 

 

De gemeente heeft in de voorbereidingen beleid en visie geformuleerd voor de doelstellingen en kansen 

van de jeugdzorg. Daarbij zijn maatschappelijke partners geconsulteerd. In het beleid wordt ingegaan op 

de transformatie, de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het sociaal domein en de 

toegang tot de jeugdzorg. De verhouding tussen de lokale en regionale doelstellingen is helder. Om de 

beoogde verandering in het sociaal domein te realiseren zijn speerpunten geformuleerd en per speerpunt 

een aantal gewenste resultaten. Het is positief dat de transformatie centraal staat in de doelstellingen.  

 

De voorbereiding op de nieuwe taken voor de gemeente kwam laat op gang, maar verliep in goede 

onderlinge samenwerking met de partijen uit het voorveld (welzijnsorganisaties, scholen, kinderopvang 

etc.). Daaraan droeg bij dat met deze partijen al langer werd samengewerkt. De relatie met de nieuwe en 
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onbekende partners, de zorgaanbieders, verliep moeizamer. Mede hierdoor is minder gebruik gemaakt van 

hun kennis en expertise. 

 

De doelstellingen zijn echter nauwelijks concreet opgesteld en daardoor beperkt meetbaar. Daarnaast zijn 

vooraf risico’s benoemd, maar een verdere uitwerking met concrete beheersmaatregelen ontbreekt. 

 

De jeugdzorg in de praktijk:  

 diverse waardevolle samenwerkingen zijn gerealiseerd 

 samenwerking voor preventie/vroegsignalering, gebiedsteams en huisartsen kan beter  

 regionale inkoop op orde, alleen niet qua informatievoorziening  

 transformatie nauwelijks gerealiseerd, maar transformatieagenda is goede basis  

 cliëntbetrokkenheid beperkt aandacht gegeven. 

 

Preventie en vroegsignalering1 krijgen gedeeltelijk de aandacht. Voor jeugdigen tot en met 

basisschoolleeftijd is grotendeels sprake van een doorgaande zorglijn. De inzet die daarin op preventie, 

vroegsignalering en samenwerking wordt gedaan, lijkt zijn vruchten af te werpen. De samenwerking 

tussen het voorveld en de gespecialiseerde jeugdzorg is nog onvoldoende, net als de doorgaande zorglijn 

voor jeugdigen vanaf middelbare schoolleeftijd. De gebiedsteams zijn aanwezig op plekken waar 

jeugdigen en hun opvoeders komen, en hebben de behoefte aan doorontwikkeling. Binnen de gemeente 

werken beleidsambtenaren nauw samen met de gebiedsteams, zodat er sprake is van verbinding tussen 

beleid en uitvoering. 

 

De huisartsen zijn cruciale spelers als het gaat om de inzet en financiële beheersbaarheid van jeugdzorg; 

het merendeel van de doorverwijzingen is afkomstig van hen. De gemeente spant zich al in om deze 

beroepsgroep te betrekken, maar er is nog geen dekkende samenwerking tussen alle huisartsen en de 

gemeente. Dit vormt een risico voor het borgen van een integrale toegang en de uitvoering van ‘1 gezin, 1 

plan, 1 aanpak’.  

 

Er is een goede samenwerking met zorgaanbieders en regionale partijen. Partijen zien de gemeente als 

een kundige en prettige partner. Wel is er vanuit de zorgaanbieders meer behoefte aan een open gesprek 

over de inhoudelijke thema’s en de mate van bureaucratie. Ook in de regionale inkoop wordt positief 

samengewerkt en vervult Smallingerland een kundige, betrokken en positieve rol. De samenwerking kende 

wel veel opstartproblemen vooral qua facturatie, maar lijkt nu op orde. Tegelijkertijd worden essentiële 

gebreken ervaren in de informatievoorziening en tijdige afrekeningen.   

 

Wat betreft de transformatie is ingezet op een integrale benadering van het gehele sociale domein. De 

pilot van het 0-100 team in het gebiedsgericht werken is hier een voorbeeld van. In de praktijk is de 

integratie tussen en binnen de verschillende domeinen beperkt. Dit geldt voor alle niveaus: van het 

gemeentelijk beleid tot zorgaanbieders en van bedrijfsvoering tot de uitvoering in de gebiedsteams. De 

transformatieagenda en de bijbehorende projecten, biedt een helder houvast voor verbetering. 

 

Het verplichte jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek zou voor de gemeente een belangrijke graadmeter 

moeten zijn. Met het gegeven dat er al weinig informatie over cliëntervaring beschikbaar is, is het een 

gemiste kans dat het cliëntervaringsonderzoek van 2016 als onvoldoende betrouwbaar beschouwd wordt 

en zodoende niet gebruikt wordt. De lage respons op het onderzoek wijkt echter niet af van respons bij 

andere gemeenten. De uitkomsten uit het onderzoek laten zien dat de cliënten in Smallingerland geen 

positievere ervaringen hebben dan elders in Nederland. Bij de ontwikkeling van beleid, uitvoeringszaken of 

evaluaties wordt wel de mening van cliënten betrokken, meestal via cliëntraden. Geconcludeerd wordt dat 

ervaringen van betrokkenen met de jeugdzorg beperkt in beeld zijn en dat de gemeente hiervoor meer 

mogelijkheden heeft dan in de praktijk worden benut. 

 

 

 

 
1  Zie paragraaf 4.2 voor een toelichting op deze begrippen. 
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Monitoring, informatievoorziening en rol gemeenteraad:  

 monitoring en risico’s onvoldoende uitgewerkt en toegepast 

 raad vooral informeel geïnformeerd, geen inhoudelijk debat.  

 

De gemeenteraad is beperkt betrokken geweest bij de totstandkoming van het jeugd(zorg)beleid. Op 

procesniveau is inzicht gegeven in de rol en betrokkenheid, maar inhoudelijk is de raad onvoldoende 

meegenomen en in positie gesteld. Qua informatievoorziening zijn afspraken gemaakt, mede door een 

motie van de raad zelf. Deze afspraken zijn echter onvoldoende SMART en bieden te weinig houvast om 

op terug te vallen. 

 

Het college heeft bij de beleidsontwikkeling monitoring, doelrealisatie en indicatoren onvoldoende 

uitgewerkt. Op regionaal niveau zijn concrete afspraken gemaakt, maar in de praktijk blijkt monitoring 

nauwelijks plaats te vinden. Op lokaal niveau zijn vooraf geen concrete afspraken gemaakt en vindt 

monitoring van doelstellingen, kansen, budget, ervaringen, risico’s en beheersmaatregelen niet of beperkt 

plaats. Dit is deels het gevolg van beperkt beschikbare informatie, maar duidelijk is ook dat er weinig 

prioriteit is gegeven aan het in beeld brengen van de eigen informatiebehoefte, het verzamelen van 

gegevens en het inrichten van systemen. 

  

De raad is actief informeel geïnformeerd door het college, maar mist het inhoudelijke debat en de 

bijbehorende politieke discussies. De raad heeft zelf ook geen actieve rol ingenomen om jeugdzorg op de 

raadsagenda te zetten of om vragen te stellen, en is daarmee tekortgeschoten in het vormgeven van zijn 

controlerende rol. 

 

2.3 Conclusies  

Dit onderzoek kent een vijftal conclusies. 

 

1. Eerste stappen gezet in benutting kansen  

Veranderingen kunnen niet van de ene op de andere dag worden doorgevoerd. Het kost veel inzet, tijd en 

vertrouwen om dit met alle betrokken partijen, de burger inclusief, te realiseren. Integraliteit en 

transformatie tussen en binnen de verschillende domeinen krijgt in de praktijk maar beperkt vorm. De 

rekenkamercommissie ziet de eerste positieve ontwikkelingen en stappen in de goede richting, zoals:   

• De aanpak van preventie en vroegsignalering bij kinderen tot en met de basisschoolleeftijd; 

• De aanwezigheid van de gebiedsteams op de plaatsen waar kinderen/jeugdigen en hun opvoeders zijn, 

zoals bij de kinderopvang en op school; 

• Het imago als kundig partner van de gemeente bij zorgaanbieders en regionale partijen en 

• De inzet om beleid en uitvoering binnen de ambtelijke organisatie te verbinden. 

 

De samenwerking met het voorveld (welzijnsorganisaties, scholen, kinderopvang etc.) en de 

specialistische jeugdzorg krijgt nog onvoldoende vorm, net als de doorgaande zorglijn na de 

basisschoolleeftijd. Ook het betrekken en samenwerken met huisartsen (cruciale spelers!) is nog 

onvoldoende ontwikkeld. 

 

2. Doelstellingen niet concreet en monitoring ontbreekt 

De beschikbare monitoringsinformatie is zeer beperkt. Dit vormt een risico voor het sturen op een effectief 

en efficiënt jeugdhulpstelsel. Hoewel het ontbreken van monitoringsinformatie deels het gevolg is van de 

opstartproblemen met inkoop en facturatie, is er ook weinig inzet gepleegd op het in beeld brengen van 

de eigen monitoringswensen, het verzamelen van gegevens en het inrichten van de bijbehorende 

systemen. Het ontbreken van concrete doelstellingen maakt het daarbij lastig om doelrealisatie in kaart te 

brengen.  
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3. Cliëntraden betrokken, maar cliëntervaringen niet in beeld    

Bij de ontwikkeling van beleid, uitvoeringszaken of evaluaties wordt de mening van cliënten betrokken, 

meestal via cliëntraden. De ervaringen van betrokkenen met de jeugdzorg zijn echter beperkt in beeld en 

de gemeente heeft hiervoor meer mogelijkheden dan in de praktijk worden benut.  

 

4. Weinig aandacht voor risico’s 

Risico’s zijn vooraf benoemd, maar een verdere inventarisatie van de mogelijke maatschappelijke en 

financiële gevolgen van deze risico’s ontbreekt. Een uitwerking met concrete beheersmaatregelen voor de 

risico’s ontbreekt. 

 

5. Raad onvoldoende in positie  

De gemeenteraad voelt zich na de decentralisatie onvoldoende in positie om zijn rol goed te kunnen 

vervullen. De informele periodieke informatiesessies worden positief ervaren, maar meer formele 

vergaderingen met bijbehorende schriftelijke monitoringsinformatie ontbreken. Anderzijds heeft de raad 

zelf ook zijn rol als controlerend orgaan op het thema jeugd onvoldoende vormgegeven.  

 

2.4 Een viertal aanbevelingen  

Op basis van de conclusies van dit onderzoek is een viertal aanbevelingen geformuleerd. Een belangrijke 

noot vooraf in het licht waarvan onderstaande aanbevelingen gelezen moeten worden: investeer in wat er 

al is opgebouwd en ontwikkeld. De jeugdzorg is een complex domein waar de beleidseffecten vaak niet 

één-op-één aan te wijzen zijn. Om het sociaal domein integraal, in nabijheid en vanuit maatwerk vorm te 

geven is samenwerking nodig. Dat vraagt erom dat betrokkenen elkaar leren kennen en vanuit daar 

gezamenlijk bouwen aan verdere transformatie en doorontwikkeling van de jeugdzorg, ook in samenhang 

met de andere domeinen. 

 

Aanbeveling 1: Transformatie verder uitvoeren 

Het college zal samen met de raad en alle betrokken partijen aandacht moeten blijven besteden aan de 

transformatie binnen de jeugdzorg en het bredere sociaal domein: 

• Blijf samenwerken met zorgaanbieders en ga met hen het gesprek aan over inhoudelijke thema’s 

binnen de jeugdzorg, zoals de overgang van 18-minners naar de 18-plusleeftijd en de onderlinge 

samenwerking.  

• Betrek daarbij ook het voorveld (welzijnsorganisaties, scholen, kinderdagverblijven, etc.) om de 

doorgaande zorglijn ook voor jeugdigen vanaf middelbare schoolleeftijd te realiseren.  

• Investeer in de samenwerking met huisartsen als belangrijkste doorverwijzer naar specialistische 

jeugdzorg. 

• Zet in op de doorontwikkeling van de gebiedsteams. Zorg in dat kader voor meer specialistische kennis 

en borging daarvan binnen de teams, integraliteit en tijdige op- en afschaling.  

 

Aanbeveling 2: Concretiseer doelstellingen en ontwikkel bijbehorende monitoring 

Inzicht in doelrealisatie is nodig en vraagt van het college actie op de volgende onderdelen: 

• Concretiseer doelstellingen en maak ze meetbaar, zodat duidelijk wordt waar de gemeente zich op 

inzet en zodat monitoring van de mate van doelrealisatie mogelijk is. 

• Stel cliëntervaring meer centraal in de beleidsontwikkeling, doelstellingen en uitvoering.  

• Pak de regie in de wijze waarop het cliëntervaringsonderzoek wordt uitgevoerd. 

• Ga als Friese gemeenten en betrokken organisaties op regionaal niveau met elkaar in gesprek over de 

gewenste monitoringsinformatie. Maak hierover duidelijke afspraken met SDF. 

• Zorg ook voor lokale monitoringsinformatie, bijvoorbeeld over laagdrempeligheid van de toegang of de 

passendheid en snelheid van ondersteuning. Betrek hierbij ook kwalitatieve informatie; goede 

informatievoorziening bevat niet alleen cijfers, maar juist ook analyse en het verhaal erachter.  
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Aanbeveling 3: Verbeter het risicomanagement 

Het college dient in de uitvoering van de jeugdzorg aandacht te hebben aan de risico’s en 

beheersmaatregelen:  

• Zorg voor een uitwerking van de risico’s (beschrijving en uitwerking van de mogelijke impact), neem 

passende beheersmaatregelen en zorg ook hier voor blijvende monitoring.  

• Zet meer druk op een tijdige afrekening van zorgaanbieders. In andere regio’s, zoals Zuid-Holland Zuid 

of Haaglanden, wordt hier meer werk van gemaakt.  

 

Aanbeveling 4: Regie raad verbeteren  

De raad dient een actievere rol in te nemen ten aanzien van jeugdzorg: 

• Zorg voor duidelijke doelen en maak als raad duidelijke afspraken met het college over de 

informatievoorziening, zoals die conform de tweede aanbeveling zou moeten worden ontwikkeld.  

• Stel vragen aan het college om het complexe speelveld te begrijpen en om inzicht te krijgen aan welke 

knoppen de raad kan draaien. 

• Ga in gesprek met inwoners en zet het onderwerp op de agenda van de raad. Zorg daarbij voor een 

openbaar publieke debat.  
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3. Beleidsplannen en 
voorbereiding  

3.1 Wat verwachten we aan te treffen? 

In de voorbereiding op de decentralisaties zet de gemeente de toon voor de uitvoering. Een goede 

voorbereiding daarop is essentieel. Aan de voorkant van het onderzoek is in het normenkader afgesproken 

waar een goede voorbereiding tenminste uit bestaat.  

 

Ten eerste mag er visie en beleid verwacht worden met betrekking tot:  

• de doelstellingen en de kansen van de jeugdzorg; 

• de (verdere) transformatie; 

• de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het sociaal domein; 

• de toegang tot de jeugdzorg. 

Beleidswijzigingen hebben tot doel dat jeugdzorg eenvoudiger, efficiënter en effectiever wordt. Bij 

beleidsbijstellingen worden monitoringsresultaten en maatschappelijke en financiële risico’s betrokken. 

 

Als tweede is hieraan toegevoegd dat de ervaringen van de gemeente en andere partijen over de 

voorbereidingen positief zijn.  

 

Als derde vereist een goede voorbereiding dat maatschappelijke en financiële risico’s geïnventariseerd zijn 

en dat beheersmaatregelen zijn uitgewerkt. Bij de laatste norm bezien we ook of dit in de praktijk ten 

uitvoer is gebracht. 

 

Bovenstaande drie normen zijn ieder in een paragraaf van dit hoofdstuk uitgewerkt. 

 

3.2 Visie en beleid  

De doelstellingen zijn geformuleerd, zowel regionaal als lokaal; verhouding tussen de verschillende  

decentralisaties en regionale afspraken is helder 

De gemeente Smallingerland heeft voorafgaand aan de decentralisatie regionaal en lokaal doelen 

geformuleerd in verschillende documenten:  

• Regionaal transitiearrangement (regionaal) 

• Regionaal visiedocument ‘het kompas’ (regionaal) 

• Omvormingsplan Friesland (regionaal) 

• Kadernotitie Samen voor elkaar 2014 (lokaal) 

• Beleidsplan ‘Samen leven, samen werken’ 2015-2019 (lokaal) 

• Beleidsplan Zorg voor Jeugd Smallingerland 2015-2018 (lokaal) 

 

De kaders voor de decentralisaties en het integraal werken zijn uitgewerkt in de kadernotitie ‘Samen voor 

elkaar’ in 2014. De doelstellingen van de gemeente, met betrekking tot jeugdzorg, zijn verder uitgewerkt 

in het beleidsplan ‘Zorg voor Jeugd’. Bij het opstellen van het beleidsplan zijn de kernpartners van het CJG 

betrokken geweest. Het plan is daarnaast voorgelegd aan de Wmo-adviesraad en aan aanbieders, 

cliëntenorganisaties, huisartsen en andere betrokkenen door middel van voorlichtingsbijeenkomsten.  

In het beleidsplan is de samenhang met de andere decentralisaties, het onderwijs en de regionale 

afspraken weergegeven. Daarnaast gaat het beleidsplan op hoofdlijnen onder meer ook in op de 
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organisatie van de toegang2 van de jeugdhulp, waarbij de gebiedsgerichte opzet met de jeugd- en 

gezinsteams de kern vormen. 

 

Rotterdam: brede opzet jeugdhulpbeleid 

De gemeente Rotterdam heeft jeugdbeleid opgesteld, waarin vanaf de geboorte wordt doorgeredeneerd naar 

latere leeftijdsfasen. Elke relevante discipline (zoals verloskundigen, vrijwilligers, scholen, jongerenwerk en 

sportverenigingen) wordt betrokken bij het realiseren van de doelstellingen en overkoepelende ambities. 

 

Doelstellingen vooral speerpunten op hoofdlijnen, die inzetten op verandering van werken en denken 

In het beleidsplan Zorg voor jeugd is aangegeven dat de transformatie niet eenvoudig te realiseren is en 

grote veranderingen vraagt in werken en denken. Daarom heeft de gemeente Smallingerland een aantal 

speerpunten geformuleerd om deze verandering te realiseren. Per speerpunt zijn resultaten benoemd die 

ermee beoogd worden, te weten:: 

• 1, gezin, 1 plan, 1 aanpak en zo mogelijk 1 budget: in een gezin dat hulp nodig heeft, is sprake van 

een plan en er is een vaste regisseur c.q. contactpersoon. 

• Pedagogische gemeenschap/eigen kracht: inzetten op versterking van de pedagogische gemeenschap 

en het versterken van eigen kracht van de gezinnen. Het opvoedkundig klimaat versterken in de 

dorpen, wijken en instellingen. 

• Netwerk: door verbinding met het eigen netwerk van het gezin en de lokale (informele en formele) 

netwerken worden gezinnen beter ondersteund. 

• Integraal: als specialistische zorg nodig is wordt die door het Jeugd en Gezinsteam snel erbij gehaald. 

• Laagdrempelig/herkenbaar: lokale Jeugd en Gezinsteams die gebiedsgericht werken, samengesteld uit 

generalisten met verschillende soorten ervaring en deskundigheid. 

• Ruimte voor de professional: een omslag in denken en doen bij professionals welzijn, onderwijs en zorg.3 

De beoogde resultaten zijn op hoofdlijnen geformuleerd. Doordat SM(AR)T4-doelstellingen ontbreken, is 

een beoordeling over de mate van doelrealisatie lastig te maken. In de P&C-cyclidocumenten worden 

genoemde doelstellingen nog sterker op hoofdlijnen geformuleerd. 

 

Geen beleidsbijstellingen sinds 2015, wel herijking omvormingsplan en nieuwe transformatieagenda 

Vooralsnog zijn er sinds de decentralisatie nog geen beleidswijzigingen geweest. Wel is het 

‘Omvormingsplan’ van de 24 Friese gemeenten herijkt en zijn de doelstellingen herbevestigd in een 

bestuurlijk overleg5. De belangrijkste regionale bevindingen zijn:  

• De doelen en transformatieagenda zijn nog steeds actueel. 

• Er is nog geen inzicht in de resultaten doordat cliëntervaringen en prestaties nog niet structureel 

gemeten worden. 

• Er is meer aandacht nodig voor preventie, aansluiting bij het onderwijs, kwaliteitsmeting en verbeteren 

van de samenwerking, proces en draagvlak tussen alle betrokken partijen. 

Naast het regionale Omvormingsplan heeft de gemeente Smallingerland een lokale transformatieagenda 

opgesteld voor de jaren 2016-2020. Daarin worden de ambities voor het sociaal domein gebundeld met 

als doel het brengen van samenhang in de uitvoering van de gemeentelijke taken. Kern daarvan is dat 

gebiedsgericht werken de sleutel tot succes is. Vanuit een Programma Sociaal Domein wordt ingezet op 

vijf projecten: gebiedsgericht werken, integraal beleid, bedrijfsvoering, inkoop /contractmanagement en 

communicatie. Deze transformatieagenda is te zien als een nadere inkleuring van eerder ingezet beleid. 

 

Analyse en conclusie: beleid en visie samenhangend geheel met andere decentralisaties en regionale  

plannen; geen concrete doelstellingen, maar speerpunten voor de transformatie 

Geconcludeerd wordt dat de gemeente in de voorbereidingen beleid en visie heeft geformuleerd met 

betrekking tot de doelstellingen en kansen van de jeugdzorg. Daarbij zijn maatschappelijke partners 

 
2  De gemeente geeft in het beleidsplan aan onder ‘toegang’ het volgende te verstaan: de plek waar jongere/opvoeder terecht kan met 

vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid, en met een hulpvraag. Dit kunnen veel verschillende plaatsen zijn: bijvoorbeeld de 

jeugdgezondheidszorg, de peuterspeelzaal, de huisarts, de school. 
3  In hoofdstuk 4 komt de mate van realisatie van deze speerpunten aan de orde. 
4  SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.  
5  Bevindingen herijking Omvormingsplan en aanbevelingen bestuurlijke afwegingen, Rapportage Bestuurlijk Overleg Zorg voor Jeugd 

10 juni 2016. 

http://www.rotterdam.nl/Clusters/Maatschappelijke%20ontwikkeling/Document%202015/JenO/RapportBeleidskaderJeugd.pdf
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geconsulteerd. In het beleid wordt ingegaan op de transformatie, de samenhang tussen de verschillende 

onderdelen van het sociaal domein en de toegang tot de jeugdzorg. De verhouding tussen de lokale en 

regionale doelstellingen is helder. Om de beoogde verandering in het sociaal domein te realiseren zijn 

speerpunten geformuleerd en per speerpunt een aantal gewenste resultaten. Het is positief dat de 

transformatie centraal staat in de doelstellingen. De gemeente erkent daarmee het belang van die 

verandering en is ambitieus. De doelstellingen zijn echter nauwelijks concreet opgesteld en daardoor 

beperkt meetbaar. Dit maakt monitoring van de mate van doelrealisatie lastig. 

 

3.3 Ervaringen van gemeente en andere partijen  

Besef omvang nieuwe taak kwam laat op gang, wel meteen integraal ingestoken  

Binnen de ambtelijke organisatie wordt erkend dat het in de aanloop naar de decentralisatie lang duurde 

tot het besef er echt was over de grootte van de taak die op de gemeente afkwam. Vanaf het begin was 

de insteek van het gemeentelijk beleid de decentralisaties integraal te benaderen en samen op te trekken 

met de verschillende domeinen.6 Geïnterviewden in de gemeentelijke organisatie gevent aan dat er intern 

veel energie was om de nieuwe taken op te pakken en om op een nieuwe en andere manier te werken. 

 

Veel gemeenten relatief laat opgestart met praktische voorbereidingen  

In de aanloop naar de decentralisatie van de jeugdzorg hebben veel gemeenten in de jaren daarvoor wel 

beleidsplannen opgesteld, maar is men relatief laat begonnen met de praktische organisatie. De late 

beschikbaarheid van landelijke ondersteuning en onzekerheid over de aantallen en de juistheid van historische 

cliëntgegevens maakten een goede voorbereiding door gemeenten niet gemakkelijk. 

 

Samenwerking met voorveld en onderwijs vanuit gelijkwaardig partnerschap, samenwerking met  

zorgaanbieders nog onwennig 

De geïnterviewde partijen uit het voorveld7 (hier concreet: het welzijnswerk en het onderwijs) geven aan 

dat de gemeente voortbouwde op wat er binnen Smallingerland al aanwezig was aan samenwerkingen en 

activiteiten en dat de gemeente openstond voor aanvullende ideeën vanuit de praktijk. De samenwerking 

met de gemeente wordt door deze partijen als positief ervaren, vanuit een gelijkwaardig partnerschap. Uit 

gesprekken met de gemeente en zorgaanbieders blijkt dat de relatie en de toon van gesprekken tussen 

beiden aan het begin nog onwennig was en niet altijd constructief. Tussen de Friese gemeenten en 

zorgaanbieders werd veel gesproken over de decentralisatie van de jeugdzorg en de beoogde 

transformatie. Tegelijkertijd, zo geven zorgaanbieders aan, was er vanuit de gemeenten een gerichtheid 

op een scherpe inkoop met bijhorende concurrentie tussen aanbieders. Daardoor leken inkoop en 

transformatie twee gescheiden werelden. Zorgaanbieders geven daarnaast aan veel trends en gegevens te 

hebben over de ontwikkelingen in de jeugdzorg, maar dat deze in de voorbereidingen onvoldoende zijn 

benut. 

 

Analyse en conclusie: voorbereiding kwam laat op gang; de samenwerking met het voorveld verliep goed,  

de samenwerking met de zorgaanbieders verliep moeizaam 

De voorbereiding en het besef van de grote hoeveelheid nieuwe taken die op de gemeente afkwam, 

kwamen laat op gang. De voorbereidingen die getroffen zijn, verliepen in goede onderlinge samenwerking 

met de partijen uit het voorveld. Daaraan droeg bij dat met deze partijen al langer werd samengewerkt. 

De relatie met de zorgaanbieders verliep moeizamer. Enerzijds is dit te verklaren doordat de jeugdzorg 

voor gemeenten een nieuwe taak was en gemeenten en zorgaanbieders elkaars ‘wereld’ moesten leren 

kennen. Anderzijds heeft de gemeente kansen laten liggen bij het gebruik maken van de kennis en 

expertise van zorgaanbieders en het meer inzetten op onderlinge samenwerking. 

 

 

 

 

 
6  In paragraaf 4.5 wordt ingegaan op de mate van realisatie van de integraliteit in de praktijk.  
7  Ook wel ‘voorliggend veld’ genoemd. 
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3.4 Maatschappelijke en financiele risico’s 

Risico’s en beheersmaatregelen vooraf maar beperkt in kaart gebracht, geen concrete  

beheersmaatregelen uitgewerkt 

De gedecentraliseerde jeugdzorgtaken brengen voor gemeenten risico’s met zich mee: maatschappelijke 

en politieke risico’s, maar ook financiële risico’s. In het beleidsplan Zorg voor Jeugd wordt op twee niveaus 

over risico’s gesproken. Enerzijds op het niveau van de specialistische voorzieningen en anderzijds op het 

niveau van de gebiedsteams: 

• Over de risico’s op het niveau van specialistische voorzieningen is regionaal gesproken. Een van de 

besproken mogelijkheden betrof het delen van risico’s op zeer specialistische en kostbare 

voorzieningen die maar weinig voorkomen en onvoorspelbaar zijn. De gemeenten hebben er 

uiteindelijk voor gekozen dat elke gemeente de risico’s van de gedecentraliseerde jeugdzorgtaak 

individueel draagt. Hoe de gemeente uiteindelijk zelf deze risico’s in kaart heeft gebracht en 

beheersmaatregelen heeft getroffen is in dit onderzoek niet duidelijk geworden. 

• Ten aanzien van de risico’s op het niveau van de gebiedsteams Jeugd en Gezin wordt in het 

beleidsplan verwezen naar het Projectplan gebiedsteams Jeugd en Gezin (door het college vastgesteld 

in juni 2014). In dit projectplan8 zijn echter geen risico-inventarisatie en beheersmaatregelen 

opgenomen. 

 

Met de nieuwe taken is een bezuinigingsopdracht vanuit het Rijk meegegeven. De gemeente 

Smallingerland heeft er rekening mee gehouden dat de middelen die vanuit het Rijk binnenkomen voor 

alle decentralisaties onvoldoende kunnen zijn om de eerste jaren de kosten te dekken. Daarom is er voor 

de drie decentralisaties gezamenlijk van 2014-2016 een aanvullend veranderbudget van € 2,5 miljoen per 

jaar gereserveerd. Doel hiervan was het oplossen van acute problemen en het stimuleren van innovatie. 

Naast dit veranderbudget, is vanuit de transformatieagenda in het najaar van 2016 een projectgroep 

integraal beleid gestart met de uitwerking van maatregelen met inverdieneffecten.  

 

In de praktijk financieel overschotgehele sociaal domein, maar voor jeugd een – minder dan begroot –

financieel tekort; uitvoering beheersmaatregelen niet in beeld  

De gemeente heeft maar beperkt gegevens beschikbaar over de kosten en baten van de jeugdzorg. Er 

wordt daarin geen onderscheid gemaakt naar de verschillende taken en onderdelen, zoals preventieve 

maatregelen, lichte maatwerkvoorzieningen (bijvoorbeeld ambulante zorg) of zware 

maatwerkvoorzieningen (bijvoorbeeld residentiële zorg), enkel een onderscheid naar de oude en nieuwe 

jeugdzorgtaken.  

 

Voor de nieuwe jeugdzorgtaken was voor 2015 een tekort begroot van € 4,1 miljoen. Uit de jaarstukken 

2015 blijkt dat dit een nadeel van € 2,5 miljoen is geworden, zie onderstaande tabel met de financiële 

gegevens over 2015: 

 

 

Het tekort van € 2,5 miljoen kent vanwege drie redenen een voorbehoud: 

• Openstaande beschikkingen. SDF (Sociaal Domein Fryslân) geeft aan in oktober 2016 nog maximaal € 

26 miljoen aan beschikkingen open te hebben staan bij zorgaanbieders voor heel Friesland. Zware 

maatwerkvoorzieningen worden veelal achteraf gefactureerd als gevolg van lange trajecten, waardoor 

pas in 2016 definitieve declaraties over 2015 binnen kunnen komen. Voor 94% van het budget is 

hierover wel een opgave binnengekomen van zorgaanbieders over lopende trajecten.  

• Risico van nadeclaratie door toepassing van het (wettelijk bepaalde) woonplaatsbeginsel. Het kan 

voorkomen dat hierdoor nog financiële bijstellingen tussen gemeenten plaatsvinden. 

 
8 Pilotplan ‘Gebiedsgericht werken in Smallingerland’. 

Taak  Budget Bedrag begroot Bedrag werkelijk Saldo 

Nieuwe taken jeugdzorg € 17,8 mln. € 21,9 mln. € 20,3 mln. - € 2,5 mln. 

Bestaande taken jeugdzorg onbekend € 3,3 mln. € 3,0 mln. onbekend 
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• Zorgcontinuïteit. Op basis van continuering van de zorg die wettelijk bepaald is, mag voor zorg die in 

2015 doorliep nog gefactureerd worden, ongeacht of er een beschikking was.  

 

Voor het gehele sociaal domein is voor de jaren 2014, 2015 en 2016 een Veranderbudget Sociaal Domein 

beschikbaar gesteld van € 2,5 miljoen per jaar. Dit bedrag is in 2014 en 2015 niet aangewend, omdat de 

reguliere budgetten nog ruimte boden. Dit laat onverlet dat het gemeentebestuur het veranderbudget 

voor de komende jaren graag beschikbaar wil houden. Reden hiervoor zijn de financiële onzekerheden die 

met het sociaal domein gepaard gaan en de verwachting (zie Perspectiefnota 2017-2020) dat voor 

jeugdzorg de komende jaren aanzienlijke tekorten, circa € 5 miljoen per jaar, worden verwacht. Of en op 

welke wijze beheersmaatregelen ingezet zijn om de (financiële) risico’s te beperken dan wel weg te 

nemen, is onvoldoende gebleken uit de documenten en gesprekken.  

 

Eerste jaar op landelijk niveau financieel grotendeels positief, maar voor 2016 en verder worden 

tekorten verwacht voor de jeugdzorg 

In oktober 20169 werd bekend dat de gemeenten van het Wmo- en jeugdzorgbudget van 2015 in totaal € 1,18 

miljard euro over hebben gehouden. Slechts 22 gemeenten kwamen niet uit met de rijksbijdrage en boekten een 

tekort. Beeld is wel dat gemeenten met name overhielden op de Wmo en veel minder op jeugd. Voor 2016 zijn 

er zelfs al geluiden dat de helft van de gemeenten tekorten verwacht op de jeugdzorg.10 

 

Analyse en conclusie: risico’s en beheersmaatregelen onvoldoende in kaart gebracht; het financieel  

resultaat over 2015 is minder negatief dan begroot, maar kent nog onzekerheden 

De gemeente heeft vóór januari 2015 de risico’s van de jeugdzorg beperkt in kaart gebracht. Er zijn 

risico’s benoemd, maar een verdere uitwerking ontbreekt. Eveneens zijn er geen concrete 

beheersmaatregelen uitgewerkt. Het totale sociale domein kende over 2015 een financieel overschot. Het 

domein jeugd hierin kende een tekort, zij het minder groot dan vooraf begroot. Dit negatieve resultaat is 

om verschillende redenen nog niet volledig zeker. Dat heeft te maken met na-facturatie van 

zorgaanbieders en met toepassing van het woonplaatsbeginsel. Dit is een landelijk beeld. Vanuit de 

gemeente moet hier met de andere gemeenten van de inkoopsamenwerking meer druk op worden gezet, 

een jaar na dato nog geen definitieve afrekening hebben is onacceptabel. In andere regio’s, zoals Zuid-

Holland Zuid of Haaglanden, wordt hier meer werk van gemaakt.   

 
9  Nieuwsbericht Binnenlands Bestuur ‘Gemeenten houden 1,2 miljard over op Jeugd en Wmo’, 31 oktober 2016. 
10  Nieuwsbericht Binnenlands Bestuur 'Zes op tien gemeenten heeft tekort op jeugdhulp', 1 december 2016. 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-houden-1-2-miljard-over-op-jeugd-en-wmo.9551097.lynkx
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/zes-op-tien-gemeenten-heeft-tekort-op-jeugdhulp.9553137.lynkx
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4. De jeugdzorg in de praktijk 

4.1 Wat verwachten we aan te treffen?  

De uitvoering van de jeugdzorg in de praktijk door de gemeenten en partners bepaalt het succes van de 

visie en het beleid. In dit hoofdstuk bezien we de uitvoering. Hiervoor is een aantal normen geformuleerd.  

 

Preventie en toegang 

1. De toegang tot en de uitvoering van de jeugdzorg is georganiseerd conform de kaders die de 

gemeenteraad heeft vastgesteld. 

2. Tussen de verschillende partijen betrokken bij de jeugdzorg zijn heldere afspraken gemaakt over 

samenwerking. 

 

Samenwerking met zorgaanbieders en regionale partijen en de regionale inkoop  

3. De inkoop en financiële afwikkeling van de jeugdzorg zijn professioneel georganiseerd. 

4. Er is een relatie tussen beschikking, contract en facturatie. 

5. Tussen de verschillende partijen betrokken bij de jeugdzorg zijn heldere afspraken gemaakt over 

samenwerking. 

 

Transformatie 

6. Er is inzicht in de stand van zaken en voortgang van de transformatie. 

 

Cliëntperspectief  

7. De ervaringen van direct en indirect betrokkenen met de jeugdzorg zijn in beeld bij de gemeente.  

 

Bovenstaande onderdelen worden in dit hoofdstuk ieder in een paragraaf uitgewerkt. 

 

4.2 Preventie en toegang  

Samenwerking ten behoeve van preventie en vroegsignalering behoeft meer aandacht; voor jeugdigen in  

de leeftijd tot en met 12 jaar worden wel al goede resultaten behaald 

Preventief beleid kan bijdragen aan het verminderen van het aantal jeugdigen dat zware jeugdhulp of een 

jeugdbeschermingsmaatregel nodig heeft of het aantal jeugdigen dat met jeugdstrafrecht in aanraking 

komt. In dat kader biedt vroegsignalering de mogelijkheid om te voorkomen dat kleine problemen groter 

worden en dure jeugdzorg nodig is. Interventies aan de voorkant dragen er vervolgens aan bij dat snel 

passende en voldoende intensieve jeugdhulp beschikbaar komt. 

 

De gemeente geeft aan dat ze sterk wil inzetten op preventie en vroegsignalering. Als gevolg van de 

transitie van de jeugdhulp heeft de gemeente in de eerste anderhalf jaar na de decentralisatie haar 

aandacht hier niet ten volle aan kunnen geven. Wel komt de samenwerking tussen de gemeente en het 

voorveld (welzijnsinstellingen, scholen, etc.) steeds meer op gang. In dat kader werd in de gesprekken 

met het voorveld en de zorgaanbieders geopperd dat gemeente en relevante partijen meer om de tafel 

kunnen zitten om per wijk/gebied de maatschappelijke opgaven in kaart te brengen. 

 

In het gemeentelijk beleid wordt aangegeven dat men voor de preventie aansluiting zoekt bij de 

leefwereld van kinderen, jongeren en ouders.11 Wijkoverstijgend en ‘erop af’ zijn hiervoor kenmerkende 

 
11  Daarvoor dienen de gebiedsteams intensief samen te werken met de basisvoorzieningen. Onder basisvoorzieningen worden die 

voorzieningen verstaan waar vrijwel alle ouders en kinderen komen en dus te vinden zijn. Denk daarbij aan de jeugdgezondheidszorg, 
peuterspeelzalen, scholen, kinderopvang, huisartsen, verloskundigen en kraamzorg. Maar ook de preventieve voorzieningen als 

sportverenigingen, welzijnswerk of scouting en de woningbouwcorporaties en de wijkagent vallen hieronder. 
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termen. Zo is aan elke PO- en VO-school een contactpersoon uit de gebiedsteams verbonden. Desondanks 

is een doorgaande zorglijn van 0-25 jaar nog niet volledig werkelijkheid, aldus geïnterviewden. Als het 

gaat om baby’s van 0-9 maanden en kinderen in de leeftijd van het primair onderwijs is deze doorgaande 

zorglijn wel ontwikkeld, samen met diverse welzijnspartners en het primair onderwijs. Daarbij wordt 

ingezet op stevig ouderschap.12 Partijen uit het welzijnsdomein hebben tevens warme contacten met de 

jeugdgezondheidszorg. De resultaten van deze samenwerking leiden naar verwachting tot een hoger 

doelgroepbereik, waarna middels korte interventies achterstanden bij jonge kinderen voorkomen kunnen 

worden.13 Ketensamenwerking tussen het voorveld en de gespecialiseerde jeugdzorg wordt door beide 

groepen echter nog als niet vanzelfsprekend bestempeld. Bovendien is voor jongeren in middelbare 

schoolleeftijd nog onvoldoende sprake van een doorgaande zorglijn. Hier wordt in het kader van de Lokale 

Educatieve Agenda en ook in regionaal verband over gesproken. Door het voorveld is aangegeven dat de 

gemeente hier beleidsmatig een grotere bijdrage aan zou mogen geven. Met alle partijen aan 

vroegsignalering werken blijft een enorme uitdaging en vraagt een stevige onderlinge vertrouwensbasis. 

Uit interviews blijkt dat de gemeente zich hier van bewust is. 

 

Toezichthoudende jeugdinspecties: meer preventie en samenhang nodig 

In veel gemeenten wordt het belang van preventie uitgedragen en wordt hieraan gewerkt, maar worden kansen 

nog onvoldoende benut. Dit beeld wordt bevestigd door onderzoek van de vijf samenwerkende 

jeugdinspecties.14 

 

‘CJG op school’ in Heerenveen 

Met ‘CJG op school’ in de gemeente Heerenveen worden preventiewerkers ingezet op schoollocaties. Zo wordt 

snel preventieve ondersteuning geboden en zijn de lijnen tussen onderwijs en zorg korter geworden. Door 

bekostigingsafspraken tussen de Friese gemeenten is de ondersteuning voor alle leerlingen beschikbaar. 

 

Professionals uit de gebiedsteams leveren eerstelijns ondersteuning, al zijn er de nodige aandachtspunten 

In Smallingerland is de toegang naar de jeugdzorg vormgegeven met een gebiedsgerichte basisstructuur. 

De gemeente is in vier gebieden verdeeld met elk een eigen gebiedsteam. In één van deze gebieden loopt 

een pilot voor de doelgroep 0- tot 100-jarigen. In de overige drie gebieden zijn aparte gebiedsteams 

Jeugd en Gezin ontwikkeld, aansluitend op de bestaande en bij inwoners bekende CJG’s. Hoewel in de 

beleidsstukken benoemd is dat eind 2016 duidelijk moet zijn op welke wijze het gebiedsgerichte werken 

vorm krijgt, heeft de gemeente meer tijd nodig om hier helderheid over te krijgen.15  

 

Met de gebiedsteams wil de gemeente dichtbij de burger staan en laagdrempelig hulp bieden. Hiervoor 

moeten generalisten kunnen verbinden en samenwerken met professionele, maatschappelijke en 

kerkelijke organisaties. Daarvoor is veel aandacht besteed aan publiciteit. Dit heeft zijn vruchten 

afgeworpen, zo bleek uit interviews met het voorveld en de huisarts. Volgens hen zijn de gebiedsteams 

goed bekend bij inwoners. In de gebiedsteams zitten medewerkers van het Sociaal Consortium 

Friesland16. Voor de gemeente, maar met name voor de professionals, is het een intensieve zoektocht 

geweest naar ieders rol. Dit komt enerzijds door de, als gevolg van de decentralisatie, gewijzigde 

verwachtingen van het profiel van jeugdhulpverlener. En anderzijds door de hybride vorm van 

werkgeverschap en aansturing van de professionals: formeel in dienst bij de moederorganisatie, maar de 

dagelijkse aansturing ontvangen van de gemeentelijke teamleider. 

 
12  Stevig ouderschap is een methode op basis waarvan gezinnen, die behoefte hebben aan extra ondersteuning, vroegtijdig, adequaat 

en betrouwbaar in beeld gebracht kunnen worden en ondersteund kunnen worden. 
13  Bijvoorbeeld door deze kinderen naar de peuterspeelzaal te laten gaan of door een thuisbezoek door het CJG te laten plaatsvinden. 

Volgens het voorveld wordt hierover positieve feedback van ouders ontvangen. 
14  ‘Signaleren van onveiligheid bij jeugdigen in het sociaal domein en het toeleiden naar passende hulp en ondersteuning. Een 

onderzoek van Samenwerkend Toezicht Jeugd / Toezicht Sociaal Domein’, september 2016. Ondanks diverse goede voorbeelden, 

vinden de inspecties vinden dat er meer preventief en samenhangend moet worden samengewerkt, door de juiste partijen te 

betrekken en te zorgen voor goede informatievoorziening en continuïteit in regievoering. 
15  Naar verwachting zijn de uitkomsten van het onderzoek hierover voor 1 april 2017 bekend. 
16  In het Consortium participeren Maatschappelijk Werk Friesland, MEE Friesland, Timpaan Welzijn en het Regiecentrum Bescherming en 

Veiligheid (voorheen Bureau Jeugdzorg). Zij hebben dit Consortium opgericht om in samenwerking met gemeenten innovatief en 

kwalitatief goed preventief aanbod te ontwikkelen. 

https://www.inspectiejeugdzorg.nl/documenten/Samenvattend%20rapport%20Signaleren%20van%20onveiligheid.pdf
https://www.inspectiejeugdzorg.nl/documenten/Samenvattend%20rapport%20Signaleren%20van%20onveiligheid.pdf
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Uitgangspunt is dat de gebiedsteams Jeugd- en Gezin daar willen zijn waar de opvoeders en 

kinderen/jeugdigen zijn, bijvoorbeeld op de kinderopvang, bij themabijeenkomsten en op school. In de 

gesprekken met de gemeente is benoemd dat de gebiedsteams oorspronkelijk een generalistische insteek 

kenden. Inmiddels is meer behoefte aan specialistische (jeugdzorg)kennis. Ook wordt steeds meer inzicht 

verkregen in de nog ontbrekende expertises.  

 

Zo relatief kort nog na de decentralisatie zijn er uiteraard diverse aandachtspunten te benoemen. Dit zijn: 

• Het bewerkstelligen van integraliteit. Zowel de integrale blik bij casuïstiek als de concrete afstemming 

met partijen binnen de jeugdzorg en andere domeinen. Dit vindt in de praktijk nog (te) beperkt plaats, 

ondanks onder meer frequente afstemming tussen de teamleiders van de gebiedsteams.  

• De hybride vorm van werkgeverschap. Dit wordt door de gemeente als lastig ervaren, vanwege 

onduidelijkheden in de aansturing, de verantwoordelijkheid voor scholing van professionals alsmede de 

afhandeling van klachten en bezwaren. Ook zorgaanbieders ervaren hierin onduidelijkheden. 

• De borging van kennis en expertise van de professionals. Dit is een breed gedeelde zorg. Doordat de 

professionals binnen de gebiedsteams dagelijks met andere expertises in aanraking komen, is er een 

groot risico op kennisverwatering. Aan de andere kant heeft de onderlinge uitwisseling van kennis en 

expertise ook voordelen; het draagt bij aan de benodigde integrale blik bij professionals en wordt door 

hen als zeer waardevol en leerzaam ervaren. Dit laat onverlet dat individuele specialismen op peil 

moeten blijven. De aanname is dat dit geborgd blijft doordat elke professional in dienst blijft van zijn 

moederorganisatie en van daaruit hieraan blijft werken. In de praktijk blijkt dit niet reëel. Op 

provinciaal niveau wordt daarom een gezamenlijk scholingsprogramma ontwikkeld. 

• Voldoende capaciteit in de gebiedsteams beschikbaar hebben voor preventieve taken, aldus de 

gemeente. In dat kader geven zorgaanbieders aan dat zij en gemeenten meer in gesprek zouden 

moeten gaan over de wijze waarop zij kunnen bijdragen aan preventie en de mogelijke personele 

gevolgen hiervan voor hun organisaties. 

• De tijdige opschaling naar specialistische hulp door het gebiedsteam. Dit kwam in meerdere 

gesprekken aan de orde. Betrokkenen zien nog geregeld – al was dit in 2015 meer dan nu17 – dat 

casuïstiek te lang in het gebiedsteam blijft, waardoor de problematiek mogelijk groter wordt dan 

wanneer sneller opgeschaald was en hulpverlening daarmee duurder kan worden. Periodiek (jaarlijks of 

halfjaarlijks) hebben de teamleiders van de gebiedsteams overleg met de grote zorgaanbieders, waarin 

op- en afschaling ook op de agenda staan. Gezien het belang van dit onderwerp, zouden dergelijke 

overleggen volgens onderzoekers vaker moeten plaatsvinden. Daarnaast is het wenselijk als hier 

binnen de gebiedsteams ook nadrukkelijker op gewezen wordt. 

• Bekendheid met het zorgaanbod. Op het moment dat de gebiedsteams goed bekend zijn met de 

beschikbare ondersteuning en zorg, kan een jeugdige sneller de juiste hulp ontvangen. Dit is 

momenteel gedeeltelijk het geval; met name de grotere, reeds aanwezige zorgaanbieders zijn bekend 

bij de gebiedsteams, aldus de gemeente. Langzaamaan krijgen de gebiedsteams meer bekendheid met 

‘nieuwe’ zorgaanbieders die in 2016 zijn gecontracteerd. Daarmee wordt de bekendheid met het totale 

zorglandschap steeds beter. Ook de jaarlijkse CJG-netwerkbijeenkomst met zorgaanbieders draagt 

hieraan bij. 

 

Veel vraagstukken rondom sociale teams 

Landelijk is er veel aandacht voor de rol van sociale teams. Thema’s zijn: hoge werkdruk door grote hoeveelheid 

taken en hoge verwachtingen, te late opschaling, handelingsverlegenheid, borging van expertise in de teams en 

de rol van regisseur versus die van hulpverlener. 

 

Dienstverlening vanuit één organisatie  

De gemeente Capelle aan den IJssel is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met een CJG. De meeste 

diensten op gezondheidszorg en jeugdhulp zijn nu bij één organisatie belegd. Voordeel is dat het kostenrisico bij 

het CJG is belegd en dat de administratie bij één organisatie ligt, wat de administratielast beperkt.  

 

 
17  Een cijfermatige onderbouwing hiervan is onderzoekers niet bekend. De gedane constatering is op basis van de ervaringen van 

meerdere geïnterviewden: de gemeente, zorgaanbieders, het Veiligheidshuis en het voorveld. 

 

http://depilotstarter.vng.nl/bekostigingsmodellen/best-practice-populatiebekostiging-capelle-aan-den-ijssel
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De verbinding met de huisartsen – belangrijkste doorverwijzer – komt langzaamaan van de grond 

Volgens de gemeente verloopt het merendeel van de doorverwijzingen naar zorgaanbieders via 

huisartsen.18 Het betrekken van deze professionals bij het gemeentelijk sociaal beleid blijkt in de praktijk 

weerbarstig, ondanks inspanningen van de gemeente. Er is zodoende nog geen dekkende samenwerking 

tussen alle huisartsen en de gemeente. Treffend is dat het ook voor de huisartsen die welwillend 

tegenover samenwerking staan, niet eenvoudig is om de eigen achterban te mobiliseren. Met 

samenwerking kunnen wel veel kansen benut worden. Voorbeelden hiervan zijn de kennis van huisartsen 

over zorgaanbieders en het inzetten van praktijkondersteunders op HBO-niveau (POH’ers genoemd). 

Volgens de meeste geïnterviewden moet hierop ingezet blijven worden, maar er is tijd nodig om 

partnership op te bouwen.  

 

Meeste doorverwijzingen jeugdhulp via huisarts 

Landelijk is het een herkenbare trend dat een groot deel van de doorverwijzingen via de huisarts loopt. Uit een 

rapport van het SCP bleek dat in 2015 verwijzingen voor toegang tot jeugdhulp in circa 67% van de gevallen 

afkomstig was van een arts en in 7% van een gecertificeerde instelling.19 

 

Welzijn op recept  

In de gemeente Smallingerland wordt het concept ‘Welzijn op recept’ ingezet. Daarmee kan de verpleegkundige 

of huisarts voor inwoners een recept voor ‘welzijn’ uitschrijven, waarbij de inwoner zelf de doelen en inzet 

bepaalt.20 De samenwerking tussen welzijn en zorgpartners wordt positief bevonden. 

 

Koppeling beleid en uitvoering zeker aanwezig; maar er zijn verbetermogelijkheden  

Uit ons onderzoek komt naar voren dat de beleidsambtenaren van de gemeente nauw samenwerken met 

de gebiedsteams en de uitvoering. Als in de praktijk onwenselijkheden of tegenstrijdigheden in regels 

worden ontdekt – of dit nu landelijke wetgeving of lokale afspraken betreft – worden beleidsmedewerkers 

hierbij betrokken en wordt, indien nodig, bestuurlijke dekking georganiseerd. De verbinding tussen beleid 

en uitvoering krijgt ook op pragmatische wijze vorm: de beleidsmedewerkers jeugd hebben in de 

zomerperiode de teamleiders van de gebiedsteams vervangen en een van de beleidsmedewerkers is 

tevens teamleider van een van de gebiedsteams.  

 

Analyse en conclusie: de gemeente zet zich in voor preventie en een toegang tot passende  

jeugdzorg, maar op meerdere onderdelen – preventie/vroegsignalering, de gebiedsteams en de verbinding  

met huisartsen – zijn verbeteringen wenselijk 

Preventie en vroegsignalering worden door alle partijen belangrijk gevonden. Toch heeft het nog maar 

gedeeltelijk de aandacht kunnen krijgen die partijen eraan wil geven. Voor jeugdigen tot en met 

basisschoolleeftijd is grotendeels sprake van een doorgaande zorglijn. De inzet die daarin nu op preventie, 

vroegsignalering en samenwerking wordt gedaan, lijkt zijn vruchten af te werpen. De samenwerking 

tussen het voorveld en de gespecialiseerde jeugdzorg krijgt echter nog onvoldoende gestalte. Daarnaast is 

voor jeugdigen vanaf middelbare schoolleeftijd de doorgaande zorglijn onvoldoende aanwezig. De 

gebiedsteams binnen Smallingerland zijn aanwezig op plekken waar jeugdigen en hun opvoeders komen. 

Wel is er behoefte aan doorontwikkeling van de teams. De belangrijkste uitdagingen zijn meer 

specialistische kennis en borging daarvan, het bewerkstelligen van integraliteit, inzet op preventie en 

tijdige op- en afschaling tussen zorgaanbieders en de gebiedsteams dan wel het voorveld. Binnen de 

gemeente werken beleidsambtenaren nauw samen met de gebiedsteams, zodat er sprake is van een 

goede verbinding tussen beleid en uitvoering. 

 

De huisartsen zijn cruciale spelers als het gaat om de inzet van jeugdzorg; het merendeel van de 

doorverwijzingen is afkomstig van huisartsen. De gemeente spant zich al in om deze beroepsgroep te 

betrekken, maar er is nog geen dekkende samenwerking tussen alle huisartsen en de gemeente. Dit vormt 

 
18  Cijfers hierover zijn voor dit onderzoek niet ontvangen. In een van de gesprekken met de gemeente is aangegeven dat het mogelijk 

om een percentage van circa 70% gaat. 
19  Sociaal en Cultureel Planbureau, ‘Overal rapportage sociaal domein. Rondom de transitie’, mei 2016.  
20  Hiermee kunnen ontvangers van een recept in contact komen met een welzijnswerker die de ontvanger coacht op weg naar 

ondersteuning, activiteiten en sociale contacten. 

https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/overall_rapportage_sociaal_domein_2015
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een risico voor het borgen van een integrale toegang en de uitvoering van ‘1 gezin, 1 plan, 1 aanpak’. 

Door in de inzet op de samenwerking met de huisartsen te vergroten, worden de huisartsen een schakel 

in het geheel van het jeugdzorgstelsel en geen zij-route in de toeleiding naar jeugdzorg.  

 

4.3 Samenwerking met zorgaanbieders en regionale partijen 

(Regionale) samenwerking met aanbieders wordt als positief ervaren, al was het in begin zoeken naar 

ieders rol en blijven meer inhoudelijke gesprekken gewenst  

Aanbieders ervaren de samenwerking met de gemeenten in Friesland in het algemeen als zeer positief. Zij 

zien een goede regionale samenwerking die op de inhoud gericht is. Daarbij is het in de beleving van 

aanbieders wel zoeken geweest naar hun eigen rol. Dit heeft te maken met de spanning die er is tussen 

enerzijds de door gemeenten gewenste marktwerking tussen aanbieders en anderzijds de eveneens door 

gemeenten gewenste onderlinge samenwerking tussen aanbieders. 

 

Aanbieders zijn wel van mening dat bepaalde zaken makkelijker gingen voorafgaand aan de 

decentralisatie van de jeugdzorg. Sinds 2015 ervaren zij hoge(re) bureaucratische drempels.21 Aanbieders 

geven aan dat het begrijpelijk is dat er in de overleggen met de gemeenten veel aandacht is voor 

bedrijfsmatige zaken als facturatie en organisatorische zaken als expertiseborging. Volgens aanbieders zou 

er tegelijkertijd meer openheid en discussie mogen zijn over meer inhoudelijke thema’s die ertoe doen, 

zoals de kwaliteit van de jeugdzorg en het goed inrichten van het totale zorglandschap. Concreet willen 

zorgaanbieders ook overleggen over oplossingen voor het (landelijk) ontbreken van sluitende afspraken 

voor jongeren die 18 jaar worden en daarmee binnen andere wettelijke kaders vallen (de ‘overgang 18-

/18+’). Dit zijn thema’s die bovenlokaal spelen en waarvoor aanbieders niet met elke gemeente apart 

kunnen overleggen.22 Periodiek (jaarlijks of halfjaarlijks) hebben de teamleiders overleg met de grote 

zorgaanbieders, waarin op- en afschaling ook op de agenda staan. 

 

Zorgaanbieders en gemeenten vaak twee gescheiden werelden 

De Transitiecommissie Sociaal Domein (hierna: TSD) stelt dat samenwerking tussen zorgaanbieders onderling en 

met gemeenten vaak stroef is.23 Belemmeringen zijn jaarlijkse aanbestedingen, gebrek aan meerjarenperspec-

tief, behoud van positie, verantwoordelijkheid voor eigen medewerkers en vertrouwen in elkaars deskundigheid.  

 

Een specifieke speler in het zorgstelsel is Veilig Thuis Friesland. Deze organisatie geeft op provinciaal 

niveau advies en biedt hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarvoor werkt Veilig Thuis onder 

meer samen met de gebiedsteams. De gemeente werkt ook intensief samen met het Veiligheidshuis 

Fryslân24, bijvoorbeeld rondom de aanpak van jeugdgroepen. Vanuit het Veiligheidshuis wordt de 

samenwerking met de gemeente als positief beoordeeld. Ten aanzien van de gebiedsteams sluiten de 

aandachtspunten vanuit het Veiligheidshuis aan op de eerdergenoemde punten: specialistische kennis 

over de jeugdzorg, tijdige op- en afschaling en bekendheid met het zorgaanbod. 

 

Analyse en conclusie: de samenwerking tussen aanbieders en gemeente wordt als positief ervaren, maar  

dient meer over de inhoudelijke thema’s en uitdagingen gaan  

De samenwerking met zorgaanbieders en regionale partijen, zoals het Regiecentrum bescherming en 

veiligheid, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis, wordt onderling als positief ervaren. Partijen zien de 

gemeente Smallingerland als een kundige en prettige partner. Wel is er vanuit de zorgaanbieders meer 

behoefte aan een open en transparant gesprek over de inhoudelijke thema’s en de mate van bureaucratie. 

Momenteel vinden (half)jaarlijks gesprekken plaats met de grotere zorgaanbieders. Gezien het belang van 

inhoudelijke samenwerking, is het noodzakelijk dat gesprekken met zorgaanbieders waar de gemeente 

 
21  Zie ook: Leeuwarder Courant, ‘Jeugdhulp loopt vast in bureaucratie’, 28 januari 2017. 
22  De geïnterviewde aanbieders, die in vaak tientallen gemeenten opereren, gaven deze behoefte aan bovenregionale overleggen zelf 

aan en dit wordt in andere regio’s vaker op deze wijze gedaan. 
23  TSD, ‘Transformatie in het Sociaal Domein; de praktijk aan de macht’, september 2016.  
24  Het Veiligheidshuis Fryslân is een (regionale) netwerksamenwerking tussen justitiële partners, zorgpartners en gemeenten. Het 

Veiligheidshuis focust zich op personen en gezinnen waarbij sprake is van meervoudige complexe problematiek. Dat wil zeggen dat zij 

met problemen op meerdere leefgebieden te maken hebben. Het gaat om mensen die zich schuldig maken aan strafbare 

feiten, geweld, overlast veroorzaken, voor maatschappelijke onrust zorgen en/of de (openbare orde en) veiligheid aantasten. 

https://www.lc.nl/friesland/%E2%80%98Jeugdhulp-loopt-vast-in-bureaucratie%E2%80%99-21955920.html
https://www.transitiecommissiesociaaldomein.nl/documenten/rapporten/2016/09/30/vijfde-rapportage-tsd-transformatie-in-het-sociaal-domein-de-praktijk-aan-de-macht
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veel cliënten heeft, vaker plaatsvinden. Daar waar zorgaanbieders regionaal actief zijn, heeft het de 

voorkeur om in regionaal verband als gemeenten met hen in gesprek te gaan. 

  

4.4 Regionale inkoop 

De basis van de – door betrokkenen zeer gewenste - regionale inkoop staat, maar kent nog wel 

belangrijke ontwikkelpunten 

Voor het leveren van maatwerkvoorzieningen sluit de gemeente overeenkomsten met aanbieders. Circa 

90% van deze maatwerkvoorzieningen wordt ingekocht door Sociaal Domein Fryslân (SDF). SDF voert de 

inkoop en het contractmanagement uit voor alle 24 Friese gemeenten. De organisatie valt op grond van 

een centrumregeling onder de gemeente Leeuwarden. Circa 10% van de maatwerkvoorzieningen koopt de 

gemeente zelf in. Dit betreft de oude AWBZ-voorzieningen. 

 

Gemeenten geven een beschikking af voor de inzet van een maatwerkvoorziening. Vaak op 

hoofdproductcodes en als de zorg start wordt dit gespecificeerd. Een zorgaanbieder factureert bij SDF de 

geleverde zorg. SDF stuurt gemeenten een betalingsoverzicht – via de MO-zaak25 – toe waarin de 

beschikking en de factuur gekoppeld worden. SDF koppelt aan gemeenten terug wat de uitputting is van 

budgetten en wat er besproken wordt met zorgaanbieders middels rapportages en nieuwsbrieven. De 

cijfers worden per perceel, gemeenten en zorgaanbieder besproken in het bestuurlijk overleg.  

 

Dat de inkoop op regionaal niveau wordt uitgevoerd vinden de directbetrokkenen – gemeente en 

aanbieders – een groot goed. Belangrijke reden daarvoor is dat de aanbieders – zeker de aanbieders die 

bovenregionaal of landelijk opereren – zodoende niet met iedere gemeente individueel hoeven te 

contracteren. In dat licht draagt de regionale inkoop sterk bij aan het terugdringen van de bureaucratie. 

Tegelijkertijd kende de totstandkoming van de regionale inkoopsamenwerking – met name in 2015 – een 

flink aantal uitdagingen. Dit gold voor alle betrokken partijen: 

• Voor aanbieders: omdat geldstromen anders lopen dan voorheen en facturatie nu per gemeente 

inzichtelijk gemaakt wordt op basis van het woonplaatsbeginsel. Bovendien was er onvoldoende 

informatie over de inrichting van de toegang bij gemeenten (de ‘jeugdhulp-routes’). Dit gold ook voor 

het Veiligheidshuis, de Raad voor de Kinderbescherming en het Regiecentrum. Ook gaf het 

onduidelijkheid dat sommige gemeenten, waaronder Smallingerland, zelf een deel van de zorg inkoopt.  

• Voor SDF: omdat zij voor 24 gemeenten met verschillende wensen en in afstemming met aanbieders 

een inkoop en facturatieproces vormgaven. Daarbij was het voor de continuïteit in samenwerking niet 

bevorderlijk dat binnen SDF veel personele wisselingen zijn geweest. 

• Voor de gemeente Smallingerland: omdat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, inclusief de 

bijbehorende bedrijfsvoeringsprocessen, een geheel nieuwe taak was. Bovendien kon de gemeente in 

het begin nog niet volledig vertrouwen op het afgesproken facturatieproces. 

 

Het beeld, dat door alle partijen gedeeld wordt, is dat de basis steeds meer op orde is. Aanbieders 

factureren inmiddels 97% van de zorg via het reguliere systeem, aldus SDF. Over de wijze waarop SDF 

voldoet aan de verwachtingen, heersen wisselende geluiden. Zorgaanbieders beschrijven SDF als 

constructief, welwillend en benaderbaar, ook in vergelijking met andere inkoopbureaus. Tegelijkertijd 

merken zij dat het inkoopbureau sterk afhankelijk is van gemeenten, hetgeen de slagkracht van de 

inkoopsamenwerking belemmert. Aan de zijde van gemeenten is men minder positief. Belangrijke reden 

daarvoor is het gebrek aan cijfers en de duiding daarvan. Meerdere betrokkenen geven aan dat er nog 

veel winst te behalen is als het gaat om het gestroomlijnder en minder bureaucratisch inrichten van de 

inkoop, zorgadministratie en contractmanagement. De onderwerpen die in de gevoerde gesprekken het 

meest nadrukkelijk naar voren kwamen, zijn:  

• Hoge administratieve last binnen de gemeente. Het beeld van de gemeente is dat er veel zaken dubbel 

moeten worden uitgezocht, er wordt een hoge administratieve last ervaren. Dit heeft met name te 

maken met de financiële administratie en verwerking door de MO-zaak.  

• Budgetplafonds: In de inkoopafspraken is met aanbieders een regionaal budgetplafond afgesproken 

dat consequenties heeft voor individuele gemeenten, los van hun eigen budget. Aanbieders geven aan 

 
25  Een marktpartij die de administratieve verwerkingen uitvoert. 
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dat dit niet wenselijk is. De discussie over de budgetplafonds raakt de regionale samenwerking. SDF en 

Friese gemeenten zoeken hierin naar een oplossing. 

• Wisselwerking beleid, uitvoering en inkoop. Om de beleidsambities te realiseren, zullen deze ambities 

een plek moeten krijgen in het inkoopbeleid en wijze van contractbeheer. Aanbieders ervoeren inkoop 

en transformatie met name in 2015 als twee gescheiden werelden, ze komen nu dichter bij elkaar. 

Daarbij is ruimte voor bijstellingen op basis van praktijkervaring belangrijk. Een voorbeeld is de 

beschikbaarheid van residentiële jeugdzorg (verblijf in tehuis of instelling). Ook als budgetplafonds 

bereikt zijn, zouden jeugdigen hier wel een plek moeten kunnen krijgen als professionals dat wenselijk 

achten. Vervolgens dient het (eventueel aangepaste) beleid hierop weerslag te krijgen in de 

contracten. Het SDF geeft hierover aan dat de communicatie tussen de uitvoering bij gemeenten en 

het contractmanagement steeds meer vorm krijgt.  

• Vertraging in informatievoorziening en onvoldoende grip op contractmanagement. De gemeente 

ervaart een aanzienlijke vertraging in de informatievoorziening. De gemeente heeft als wens om meer 

grip te hebben op de administratie/contractbeheer en daardoor beter te kunnen sturen. SDF geeft zelf 

aan dat het maar zeer weinig vragen ontvangt van gemeenten over het ontvangen van meer 

informatie.  

• Het verminderen van bureaucratie rondom het woonplaatsbeginsel. De kostentoerekening aan 

gemeenten vindt plaats op basis van het woonplaatsbeginsel. Aangezien de mobiliteit van inwoners – 

jeugdigen inclusief – zich niet aan gemeentegrenzen houdt, zijn regionale afspraken noodzakelijk. Dit 

speelt op allerlei terreinen, een voorbeeld vanuit een cliëntenraad was zwemles voor pleegkinderen in 

hun woongemeente.  

 

Vanuit SDF is er tevredenheid over de wijze waarop de gemeente Smallingerland opereert. De regionale 

inkoopsamenwerking kent veel overleggen: tussen gemeenten onderling, maar ook tussen gemeenten, 

aanbieders en SDF.26 De gemeente Smallingerland valt bij SDF positief op ten opzichte van andere 

gemeenten, vanwege haar actief participerende rol met kwalitatief goede ambtelijke deelname.  

 

In veel gemeenten speelt het dilemma van regionaal versus lokaal inkopen 

Regionale inkoopsamenwerking is nodig voor het verminderen van bureaucratie en een passend regionaal 

jeugdzorgaanbod, aansluitend bij de mobiliteit van inwoners. Tegelijk kunnen gemeenten lokaal van aanpak 

verschillen. Het gesprek over een goede balans tussen regionaal en lokaal is in veel regio’s volop bezig. 

 

Zaanstad: intensieve samenwerking, ruimte voor professionals en verantwoording achteraf 

In Zaanstad wordt ‘bureaucratische rompslomp’ vermeden door intensieve contacten tussen de ambtenaren (van 

bijvoorbeeld de sociale dienst), het bestuur en sociaal werk. Naar eigen inzicht in te vullen ruimte wordt gebruikt 

om professionals de ruimte te geven, en verantwoording wordt achteraf gedaan.27 

 

Analyse en conclusie: de regionale inkoopsamenwerking is waardevol, maar kent nog belangrijke 

verbeterpunten om de gemeenten van voldoende sturingsinformatie te voorzien 

In de regionale inkoop zijn kennis en kunde gebundeld en wordt positief samengewerkt. De samenwerking 

wordt door alle partijen als waardevol gezien en met name zorgaanbieders geven aan dat het de 

bureaucratie beperkt. Binnen de regionale inkoopsamenwerking vervult Smallingerland volgens 

betrokkenen een kundige, betrokken en positieve rol. De samenwerking heeft in 2015 wel zeer veel 

opstartproblemen gekend, vooral bij het op orde krijgen van de facturatieprocessen. Volgens de meeste 

geïnterviewden is de basis nagenoeg op orde. Tegelijkertijd worden essentiële gebreken ervaren in de 

informatievoorziening. Het is voor de gemeente cruciaal dat dit op korte termijn in orde komt. 

Sturingsinformatie over de jeugdzorg dient de gemeente inzicht te geven in ontwikkelingen in de 

uitvoering ervan.  

 

 
26  Maandelijks is er een ambtelijk afstemmingsoverleg. Daarnaast vindt periodiek tussen aanbieders en enkele gemeenten een 

transformatieoverleg plaats. Voor bedrijfsvoeringszaken is er een knelpuntenoverleg en een bedrijfsvoeringsoverleg. Op ambtelijk-

strategisch niveau is er een secretarissenoverleg en op bestuurlijk niveau is er een bestuurlijk overleg. 
27  ‘De gouden formule’. 10 Gouden Sociale Gemeenten aan het woord. 

https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=12598&m=1456413926&action=file.download
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4.5 Transformatie 

Integraliteit staat nog in de kinderschoenen 

Een belangrijke pijler binnen de transformatie is integraliteit. Het gaat hier enerzijds om integraliteit 

binnen de jeugdzorg (tussen de verschillende domeinen zoals ggz, ambulante hulp, gedwongen kader 

etc.), maar anderzijds ook om de integraliteit tussen de verschillende domeinen (Wmo, 

schuldhulpverlening, wonen, werk en inkomen, etc.).  

 

In de voor dit onderzoek gevoerde gesprekken is door meerdere geïnterviewden (gemeente, voorveld en 

zorgaanbieders) aangegeven dat het in de praktijk nog lastig is om integraliteit te realiseren. Bestuurlijke 

afstemming tussen de portefeuillehouders kan beter en ook binnen de gemeentelijke organisatie komt de 

integratie tussen de verschillende domeinen langzaam op gang, aldus het voorveld en de zorgaanbieders. 

Volgens het Veiligheidshuis is de integrale blik op alle niveaus nog onvoldoende aanwezig; niet alleen bij 

de gebiedsteams, maar ook bij de zorgaanbieders.  

 

Naast integraliteit spelen klantgericht werken en handelingsvrijheid voor de professional een belangrijke 

rol bij het uitgangspunt van ‘1 gezin, 1 plan, 1 aanpak’. Ook deze zaken staan nog in de kinderschoenen. 

Inwoners moeten vaak nog langs diverse loketten en professionals uit de gebiedsteams. Dit terwijl het de 

wens is van de gemeente om te zorgen dat inwoners snel met hun vraag op de juiste plek terechtkomen. 

Onvolledige bekendheid van de gebiedsteams met de beschikbare ondersteuning en zorg, speelt hier een 

belangrijke rol.28 

 

Voorbeelden van inzet op lichtere zorg en preventie en ruimte voor de professional, maar nog vertaling 

hiervan mogelijk in cijfers  

Een ander kenmerk van de transformatie is de verschuiving van specialistische zorg naar meer collectieve 

voorzieningen en inzet op preventie. Dit wordt ook wel het ‘in de keten naar voren halen’ van zorg 

genoemd. De gemeente ziet dit als een van de cruciale uitdagingen. Als mogelijkheden daarvoor worden 

genoemd het verkennen van het eigen netwerk van een cliënt, het creëren van collectieve voorzieningen 

en gebruikmaken van het aanbod van welzijn en maatschappelijke dienstverleningsorganisaties, maar ook 

scholen, kerken of sportverenigingen. 

 

Door het ontbreken van een betrouwbare nulmeting en door onvoldoende gegevens, kan nog niet bepaald 

worden of deze verschuiving van specialistische zorg naar minder dure zorg in Smallingerland 

daadwerkelijk plaatsvindt. Zorgaanbieders geven aan dat ambulantisering (hulp in de eigen omgeving in 

plaats van plaatsing in een tehuis of instelling) en de inzet op lichtere zorg al jaren in gang is. Door de 

decentralisatie is de aandacht van veel zorgaanbieders echter voor een belangrijk deel komen te liggen op 

het op orde krijgen van de bedrijfsvoering en is hier de afgelopen jaren minder op ingezet.  

 

Met het oog op de gewenste verschuiving in zorg is – al in de aanloop naar de decentralisatie van de 

jeugdzorg – het aantal plaatsen in de residentiële jeugdzorg (tehuis of instelling) afgebouwd. In de 

interviews voor dit onderzoek heeft het Veiligheidshuis er nadrukkelijk op gewezen dat gemeenten er wel 

voor dienen te zorgen dat er voldoende residentiële voorzieningen beschikbaar blijven. Volgens het 

Veiligheidshuis heeft de vermindering van dergelijke voorzieningen sneller plaatsgevonden dan de 

daadwerkelijke daling in behoefte. 

 

SDF organiseert periodiek een transformatieoverleg waarin zorgaanbieders en gemeenten bij elkaar 

komen en van waaruit verschillende pilots zijn gestart, zoals de pilot waarin de praktijkondersteuner 

huisartsen – jeugd-GGZ voor verbinding zorgt met huisartsen, gebiedsteams en onderwijs. Volgens SDF 

wordt er echter maar beperkt over transformatie en samenwerking tussen partijen gesproken. 

 

De gemeente geeft aan wel voorbeelden te zien van de verschuiving in zorg. Een voorbeeld hiervan is de 

door een school ontwikkeld gezamenlijk programma voor leerlingen met autisme dat in de plaats komt van 

 
28  In paragraaf 4.2 is dit nader toegelicht. 
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individuele voorzieningen. Ook de aansluiting van het CJG op kinderdagverblijven en primair onderwijs is 

een voorbeeld van preventie. 

 

Transformatieagenda inzet voor verder transformeren de komende jaren  

Het college heeft in juni 2015 opdracht gegeven tot de Transformatieagenda Sociaal Domein 2016-2020. 

Er is gekozen voor een integrale benadering op de terreinen gezondheid, welzijn, jeugd en gezin, zorg en 

ondersteuning, werk, inkomen en participatie. Voor het opstellen van de agenda zijn werksessies 

georganiseerd met bestuurders, zorgaanbieders, dienstverleners en beleidsmedewerkers. De 

conceptversie van de agenda is besproken met onder andere de jeugdraad. 

 

Om de transformatie vorm te geven en uit te voeren moet ook de gemeentelijke organisatie anders gaan 

samenwerken, zo valt te lezen in de transformatieagenda. Daarvoor is het Programma Sociaal Domein 

gestart. In het programma zijn vijf projecten ondergebracht: 

• Gebiedsgericht werken, gericht op de integratie van participatie, zorg en jeugd. 

• Integraal beleid, gericht op afstemming en het in samenhang brengen van alle lopende 

beleidswerkzaamheden. 

• Inkoop, gericht op nauwere samenwerking van medewerkers die zich hiermee bezighouden om te 

komen tot vernieuwende arrangementen en innovatieve bekostigingsvormen vanaf 2018. 

• Bedrijfsvoering, gericht op onderzoek naar hoe en op welke wijze het uitvoeringsproces integraal kan 

worden ondersteund, zodat uniformering van processen en vermindering van bureaucratie bereikt 

kunnen worden. 

• Communicatie, gericht op gecoördineerde, eenduidige communicatie over het sociaal domein. 

 

Integraliteit krijgt landelijk, regionaal en lokaal nog onvoldoende gestalte 

Mogelijk maken wat nodig is vraagt om een brede blik op het sociaal domein vanuit het perspectief van de 

vragen van mensen en de maatschappelijk opgave. De TSD gaf in maart 2016 aan dat die integrale gedachte – 

het centraal stellen van de opgave – onvoldoende echt gevoeld wordt en gestalte krijgt.29 

 

Transformatiedialogen, waarin dialoog en reflectie centraal staan 

In Oss en op Walcheren is afgelopen jaar geëxperimenteerd met Transformatiedialogen: bijeenkomsten waarin 

met vertegenwoordigers van alle bij de jeugdzorg betrokken professionals gereflecteerd wordt op vragen 

rondom de kwaliteit en transformatie van de zorg. Hiermee ontstaat tegelijk een transformatiebeweging. 

 

Analyse en conclusie: de transformatie – meer concreet: de integraliteit en de verschuiving in  

zorggebruik – staat nog in de kinderschoenen en behoeft meer inzet 

Wat betreft de transformatie heeft de gemeente ingezet op een integrale benadering van het gehele 

sociale domein. De pilot van het 0-100 team in het gebiedsgericht werken is hier een voorbeeld van. In de 

praktijk krijgt integratie tussen en binnen de verschillende domeinen nog maar beperkt vorm. Dit geldt 

voor alle niveaus: van het gemeentelijk beleid tot zorgaanbieders en van bedrijfsvoering tot de uitvoering 

in de gebiedsteams. Op basis van de interviews is de conclusie dat de integraliteit die zou moeten 

bijdragen aan ‘1 gezin, 1 plan, 1 aanpak’ vooralsnog beperkt is gerealiseerd. De gemeentelijke 

transformatieagenda en de projecten die daar onderdeel van zijn, bieden een helder houvast om hier 

verbetering in aan te brengen. De transformatieagenda benoemt integraliteitsdoelstellingen op 

verschillende niveaus.  

 

De inzet op lichtere zorg en preventie is voorafgaand aan de decentralisatie al in gang gezet. Door de 

benodigde aandacht voor de transitie van de jeugdzorg, hebben partijen maar beperkt de focus kunnen 

leggen op de gewenste verschuiving in zorg (van intensief en individueel naar minder zwaar en collectief). 

Nu de basis van de gedecentraliseerde taken staat, is belangrijk dat de gemeente samen met andere 

Friese gemeenten en alle partijen uit het zorglandschap inzet op deze verschuiving in zorggebruik. Daarbij 

is het belangrijk om residentiële voorzieningen niet te vroeg af te bouwen. De resultaten van verschuiving 

in zorg zullen naar verwachting pas na enkele jaren zichtbaar worden. 

 
29  Transitiecommissie Sociaal Domein, ‘Vierde voortgangrapportage: Eén sociaal domein’, februari 2016. 

https://www.transitiecommissiesociaaldomein.nl/documenten/rapporten/2016/03/18/vierde-voortgangsrapportage-tsd-een-sociaal-domein
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4.6 Cliëntperspectief 

Cliëntervaringsonderzoek: dit is wel uitgevoerd, maar is niet valide 

Met de decentralisatie jeugdzorg heeft de overheid beoogd om jeugdigen en hun gezinnen weer centraal 

te zetten in de hulp die zij nodig hebben. De beleving van cliënten en betrokkenen is zodoende een 

belangrijke graadmeter voor gemeenten bij de monitoring van haar beleid. Gemeenten zijn wettelijk 

verplicht jaarlijks voor 1 juli een cliëntervaringsonderzoek Jeugd uit te voeren30. Volgens de wet dienen de 

uitkomsten hiervan een beeld te geven van de door cliënten ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning. 

Het is dus een belangrijk instrument voor de monitoring. 

 

De gemeente heeft in de eerste helft van 2016 een cliëntervaringsonderzoek Jeugd laten uitvoeren. 

Daarbij heeft de gemeente gekozen voor de modelvragenlijst, opgesteld in opdracht van de VNG, 

waarmee onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten mogelijk is. De gemeente heeft niet gekozen 

voor aanvullende vragen en stellingen die specifiek van belang zijn voor de gemeente. Enkele conclusies 

uit het onderzoek zijn, dat van de ondervraagde jongeren (12-23 jaar) en ouders: 

• 61% weet waar hij/zij terecht kan wanneer er hulp of ondersteuning nodig is; voor 5% geldt dit niet; 

• 61% snel geholpen wordt en 69% het gevoel heeft de zorg en ondersteuning te krijgen die nodig is; 

• 71% ervaart dat beslissingen over de hulp samen met hen genomen worden; 

• 60% heeft door de hulp meer vertrouwen in de toekomst. 

Over het algemeen zijn deze cijfers gelijk of wat lager dan gemiddeld in de referentiegroep.31 Gezien de 

lage respons beschouwt de gemeente de uitkomsten van dit onderzoek echter als niet valide. Voor het 

volgende cliëntervaringsonderzoek wil de gemeente voor een andere onderzoeksopzet kiezen.  

 

Cliëntorganisaties worden consulteerd bij beleidsontwikkeling, maar betrokkenheid jeugdraad is minimaal 

Bij het opstellen van beleidsplannen, lokaal en regionaal, worden cliëntenorganisaties betrokken. Zo zijn 

adviezen en meningen van cliënten meegenomen bij de herijking van het regionale Omvormingsplan. 

Naast de gemeenten hebben ook de Friese zorginstellingen zelf oog voor cliëntbetrokkenheid. Volgens 

Zorgbelang Fryslân voeren de zorgaanbieders hier verschillende inspanningen voor uit. Hierbij valt te 

denken aan feedback-gesprekken, cliënttevredenheidsonderzoeken en gesprekken met cliëntenraden. 

Onderzoekers hebben niet kunnen toetsen hoe cliënten(raden) dit ervaren, maar de signalen vanuit 

Zorgbelang Fryslân duiden op een goede ontwikkeling.  

 

De gemeente kent een eigen jeugdraad. De jeugdraad is om advies gevraagd over de 

transformatieagenda. De betrokkenheid van de jeugdraad bij de jeugdzorg is echter beperkt, onder 

andere vanwege de complexiteit ervan. 

 

Cliëntenvertegenwoordiging en betrokkenheid 

Landelijk bezien is het een herkenbaar beeld dat inwoners en cliënten nog onvoldoende gevraagd worden om 

hun mening. In jeugdzorgorganisaties is dit al veel langer geïnstitutionaliseerd, maar doordat het voor 

gemeenten een nieuwe taak is, is vaak nog geen structurele cliëntvertegenwoordiging opgezet. 

 

Holland Rijnland: cliëntervaringen continu meten  

In de regio Holland Rijnland werken de gemeenten aan een monitoringssysteem gebaseerd op ‘tellen, 

cliëntervaringen en vertellen’. Er is een pilot gestart om de cliëntervaringen continu te meten, waar cliëntraden 

nadrukkelijk bij betrokken worden. 

 

Analyse en conclusie: cliëntperspectief is tot op zekere hoogte in beeld; de mogelijkheden hiervoor kunnen  

beter worden benut 

Het wettelijk verplichte jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek zou voor de gemeente een belangrijke 

graadmeter moeten zijn voor de door cliënten ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning. Tegen die 

 
30  In 2016 is het ministerie van VWS hier nog flexibel mee omgegaan. Het ministerie verwacht wel dat gemeenten het veldonderzoek 

ten minste voor 1 juli 2016 hebben afgerond.  
31  De referentiegroep is het gemiddelde van alle cliënten in gemeenten die ten tijde van oplevering van deze rapportage hetzelfde 

onderzoek hebben laten uitvoeren door BMC Onderzoek. 

https://hollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2016/09/03b7-Presentatie-PHO-24-augustus-Monitor-Jeugd.pdf
https://hollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2016/09/03b7-Presentatie-PHO-24-augustus-Monitor-Jeugd.pdf
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achtergrond en het gegeven dat er al weinig informatie over cliëntervaring beschikbaar is, is het een 

gemiste kans dat het cliëntervaringsonderzoek van 2016 als onvoldoende betrouwbaar beschouwd wordt 

en zodoende niet gebruikt wordt. De lage respons op het onderzoek wijkt echter niet af van respons bij 

andere gemeenten. Bij de ontwikkeling van beleid, uitvoeringszaken of evaluaties betrekken gemeente en 

aanbieders nadrukkelijk wel de mening van cliënten, meestal via cliëntraden. De jeugdraad wordt echter 

naar eigen zeggen niet betrokken.  

 

Geconcludeerd wordt dat ervaringen van direct en indirect betrokkenen met de jeugdzorg beperkt in beeld 

zijn bij de gemeente. Wat betreft het betrekken en consulteren van cliënten heeft de gemeente meer 

mogelijkheden dan zij in de praktijk benut. 
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5. Monitoring, 
informatievoorziening en 
rol van gemeenteraad 

5.1 Wat verwachten we aan te treffen?  

De monitoring van resultaten en ambities in de jeugdzorg maakt het mogelijk te sturen op een goede 

uitvoering. De gemeenteraad heeft aan de voorkant een kaderstellende rol en aan de achterkant een 

controlerende rol op de uitvoering. Om te bezien hoe het staat met monitoring, informatievoorziening en 

de rol van de gemeenteraad is een aantal normen geformuleerd: 

 

Rol gemeenteraad vóór de decentralisatie 

De gemeenteraad is goed betrokken geweest bij de formulering van de doelstellingen, doordat de raad: 

• in de gelegenheid is gesteld beleidskeuzes te maken op basis van meerdere varianten; 

• ondersteund is bij de uitvoering van zijn kaderstellende rol;  

• met het college van B&W afspraken heeft gemaakt over de wijze van informatievoorziening over de 

jeugdzorg. Deze afspraken betreffen in ieder geval: 

- de wijze waarop gerapporteerd wordt (minimaal op strategisch niveau); 

- de frequentie waarmee gerapporteerd wordt (minimaal twee keer per jaar). 

 

Monitoring en doelrealisatie  

• Er zijn indicatoren vastgesteld ter beoordeling van de ambities en de doelstellingen. In ieder geval 

wordt gemonitord op budget en ervaringen (klanttevredenheid). 

• Er heeft een nulmeting plaatsgevonden op de gebieden waarop indicatoren zijn benoemd. 

• Er is een monitoringsproces ingericht: 

- naast de monitoring op doelstellingen, kansen, budget en ervaringen, worden de 

  maatschappelijke en financiële risico’s en beheersmaatregelen gemonitord; 

- de monitoring vindt frequent (ten minste halfjaarlijks) plaats. 

 

Rol gemeenteraad ná de decentralisatie  

• De monitoringsrapportages maken het mogelijk te toetsen in hoeverre beoogde ambities, 

doelstellingen en uitvoeringsplannen ten aanzien van de jeugdzorg zijn bereikt. 

• In geval incidenteel zaken spelen aangaande de jeugdzorg, wordt de gemeenteraad hier volledig, 

correct en tijdig over geïnformeerd. 

• De informatievoorziening is zodanig dat deze voor raadsleden leesbaar en toegankelijk is. 

 

Bovenstaande onderdelen worden in dit hoofdstuk ieder in een paragraaf uitgewerkt.  
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5.2 Rol gemeenteraad vóór de decentralisatie 

In de aanloop naar de decentralisatie is de raad als volgt betrokken geweest:  

 

     De raad heeft de volgende stukken vastgesteld:  

• Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling – 2014 

• Verordening jeugdhulp – 2015  

• Beleidsplan Zorg voor Jeugd 2015-2018 

• Beleidsplan Samen Leven, Samen Werken 2015-2018 

• Samen voor elkaar (incl. extra hoofdstuk) - 2014  

• Begrotingen en jaarrekeningen 

 

Voorafgaand aan de decentralisatie heeft de raad in ieder geval informatiebrieven 

ontvangen over: de vast te stellen stukken, spoorboekje decentralisaties, nota Samen voor 

elkaar, voortgang decentralisaties een geactualiseerd spoorboekje, beantwoording vragen 

motie Samen voor elkaar, centrumconstructie sociaal domein, extra hoofdstuk Samen voor 

elkaar en een pilotplan gebiedsgericht werken. 

 

Voor de decentralisatie heeft de raad tenminste de volgende informele bijeenkomsten 

gehad: 

• 26 augustus 2013 – presentatie SAZA naar een nieuw stelsel in de jeugdzorg  

• 22 april 2014 – presentatie raad – naar een nieuw stelsel in de jeugdzorg (uitgebreider) 

• 15 september 2014 – presentatie raad – integrale aanpak sociaal domein  

 

        De raad heeft over de decentralisatie geen schriftelijke vragen gesteld, maar wel een 

tweetal moties ingediend: 

• 11 februari 2014 – motie PvdA en CU n.a.v. bespreking samen voor elkaar – leidend tot      

     extra hoofdstuk in het beleidsplan over de toegang, regierol gemeenten, principes  

     zorginkoop, planning en sturing en monitoring 

• 11 februari 2014 – motie VVD over rol en betrokkenheid raad bij decentralisaties 

 

In het spoorboekje dat de raad in april 2014 ontving, is aangegeven op welke momenten en op welke 

wijze de gemeenteraad een positie heeft in het besluitvormingsproces over de transities. Dit spoorboekje 

bood inzicht in de fasering van documenten naar de raad inzake de drie decentralisaties. 

 

De gemeenteraad geeft aan beperkt betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming van jeugdzorgbeleid. 

Dit ondanks dat in de commissie Samenlevingszaken wel het gehele sociaal domein is besproken. In de 

commissie is destijds nagedacht over de kanteling in het sociaal domein, dat de basis vormt van de 

gemeentelijke visie op het sociaal domein. Ook hebben er sessies en workshops van de Maatschappelijke 

Organisatie Smallingerland plaatsgevonden.  

 

Op basis van de verschillende documenten en gesprekken kan worden geconstateerd dat aan de raad 

geen varianten zijn voorgelegd bij het maken van beleidskeuzes. 

 

Peel en Maas: spanningsbogen en knoppennotitie  

In de gemeente Peel en Maas heeft de gemeenteraad, op basis van een eerste voorstel van het college, positie 

bepaald op basis van zogenaamde spanningsbogen. Daarnaast is aan de raad een knoppennotitie voorgelegd die 

inzicht bood in de ‘knoppen’ waaraan de raad kan draaien als het gaat om het sociaal domein. 

 

Afspraken over informatievoorziening zijn gemaakt in beleidsplan Zorg voor Jeugd 

In het beleidsplan Zorg voor Jeugd staat dat het college de raad in 2015 wil bedienen met periodieke 

rapportages waarin zowel op inhoudelijke als financiële ontwikkelingen en risico’s wordt ingegaan. Ook is 

in het beleidsplan toegezegd dat de rapportages ingaan op de inzet van het veranderbudget sociaal 

http://www.peelenmaas.eu/document.php?m=13&fileid=88599&f=12ecfef42a5cb4a4ff227478280962d2&attachment=0&c=40387
http://www.peelenmaas.eu/document.php?m=13&fileid=94982&f=6bdd1131c48305a3a76b3153c6a89061&attachment=0&c=42431
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domein. De afspraken over de informatievoorziening zijn niet SMART geformuleerd. Zo is er geen 

duidelijke afspraak over de frequentie en de precieze inhoud van de informatievoorziening. 

 

Analyse en conclusie: rol gemeenteraad voor de decentralisatie beperkt en onvoldoende concrete 

afspraken over monitoring en informatievoorziening 

De gemeenteraad is beperkt betrokken geweest en ondersteund bij de totstandkoming van het 

jeugd(zorg)beleid. Op procesniveau is wel inzicht gegeven in de rol en betrokkenheid van de raad. Maar 

op inhoudelijk niveau is de raad onvoldoende meegenomen en in positie gesteld om beleidskeuzes te 

maken op basis van varianten ten aanzien van de jeugdzorg. Over informatievoorziening zijn wel 

afspraken gemaakt, mede naar aanleiding van een motie van de raad zelf. Deze afspraken zijn echter 

onvoldoende SMART en bieden daarmee te weinig houvast om op terug te vallen. 

 

5.3 Monitoring en doelrealisatie 

Vooraf is nagedacht en zijn afspraken gemaakt over monitoring en doelrealisatie, maar lokaal zijn geen 

indicatoren ter monitoring van het beleid opgesteld 

Voorafgaand aan de decentralisatie is op drie niveaus gesproken over monitoring en doelrealisatie: 

1. Landelijk. Ten eerste is in het Beleidsplan Zorg voor Jeugd aangegeven dat de gemeente voor de 

monitoring wil aansluiten bij het monitorsysteem dat het Rijk ontwikkelt in samenwerking met 

gemeenten.  

2. Regionaal. Ten tweede is regionaal afgesproken om met alle Friese gemeenten beleids- en 

sturingsinformatie te verzamelen. Deze informatie betreft het zorggebruik en de voortgang van de 

afspraken uit het Omvormingsplan. Afgesproken is om jaarlijks te monitoren en de uitkomsten te 

bespreken met gemeenten en zorgaanbieders. Hiervoor wordt vanuit een groeimodel samengewerkt 

met Partoer. In eerste instantie betekent dit het verzamelen van een beperkte set basisgegevens. De 

onderzoekers zijn van mening dat de opgestelde indicatoren voor monitoring van de resultaten van 

het Omvormingsplan concreet en helder zijn.  

3. Lokaal. Ten derde is in het beleid ten doel gesteld dat de professionals van de Jeugd en Gezinsteams 

een rol kunnen spelen bij het uitvoeren van onderzoek naar resultaten en klanttevredenheid. 

Belangrijk daarbij is dat de systemen aansluiten op de bestaande werkprocessen. Voor de monitoring 

van de Jeugd en Gezinsteams is afgesproken dat er prestatie-indicatoren komen. Dit staat 

uitgebreider beschreven in het Plan van Aanpak Monitoring van de gebiedsteams Smallingerland. 

 

In het onderzoek zijn de hierboven genoemde indicatorenniet in de doelstellingen in de 

beleidsdocumenten aangetroffen. Ook heeft er geen nulmeting plaatsgevonden. In de voor dit onderzoek 

gevoerde gesprekken is door de gemeente aangegeven dat monitoring een aandachtspunt is. De 

gemeentelijke organisatie bevindt zich nog in een denkproces over de knoppen die zij heeft om aan te 

draaien en welke monitoringsinformatie zij nodig heeft om daarop te kunnen sturen. 

 

Praktijk wijst uit dat monitoring nog maar heel beperkt gebeurt, doelrealisatie in de praktijk nog niet met  

cijfers te onderbouwen, mede als gevolg beperkte beschikbaarheid cijfers 

Er zijn slechts beperkt resultaten van de monitoring beschikbaar. Hieronder worden de drie 

monitoringsniveaus langsgelopen. 

1. Landelijk. De gemeente doet mee aan de monitor sociaal domein op waarstaatjegemeente.nl. De 

gegevens zijn grotendeels aangeleverd en bieden mogelijkheden voor vergelijking met andere 

gemeenten. Dit zijn gegevens op hoofdlijnen over aantallen kinderen in bijvoorbeeld jeugdhulp, 

jeugdbescherming en jeugdreclassering.  

2. Regionaal. De regionale monitoring van het Omvormingsplan heeft maar zeer beperkt 

plaatsgevonden. In de herijking van het Omvormingsplan (juni 2016) is aangegeven dat tot dan toe 

de resultaten op cliëntniveau (en regionaal) niet inzichtelijk waren doordat prestaties niet gemeten 

werden. 

3. Lokaal. Over de monitoring vanuit de Jeugd en Gezinsteams is de conclusie dat hiervan nog geen 

resultaten beschikbaar zijn en dat niet is gebleken dat dit monitoringproces daadwerkelijk is ingericht.  
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Door de gemeente, door partijen uit het voorveld en door zorgaanbieders wordt aangegeven dat de eerste 

successen van het beleid in de praktijk wel worden gezien, maar dit nog niet of onvoldoende onderbouwd 

kan worden met cijfers. De successen die in de praktijk worden gehaald liggen op het terrein van 

preventie, meer maatwerk en inzet op ambulantisering (hulp in de eigen omgeving in plaats van plaatsing 

in een tehuis of instelling) van de zorg.  

 

Het ontbreken van de monitoringsinformatie en inzicht in doelrealisatie is deels debet aan het niet 

beschikbaar zijn van de benodigde informatie. Door de in paragraaf 4.4 beschreven (opstart)problemen 

rondom facturatie en administratie, heeft het opleveren van gegevens vertraging opgelopen. 

Onderzoekers constateren tevens dat binnen de gemeente onvoldoende aandacht is uitgegaan naar het 

inrichten van de monitoring. Zo is bij de start van de decentralisatie van de jeugdzorg geen helder 

monitoringsplan opgesteld en ook nadat de jeugdzorg eenmaal onder verantwoordelijkheid van de 

gemeente viel, zijn mogelijkheden voor het ophalen van sturingsinformatie onbenut gelaten. Een 

voorbeeld hiervan betreffen de herindicaties die in 2015 hebben plaatsgevonden.32 De gemeente heeft in 

dat jaar circa 600 tot 700 herindicaties uitgevoerd. Er is echter niet geanalyseerd of deze herindicaties nut 

hebben gehad en hebben geleid tot, bijvoorbeeld, betere afstemming op de behoeften van de cliënten. 

 

Met de lokale transitieagenda wil men monitoring alsnog goed uitwerken. In deze transitieagenda wordt 

ten aanzien van monitoring drie niveaus onderscheiden: 

• Individueel niveau – digitaal inzicht inwoners in hun ondersteuningsplan en dossier. 

• Collectief niveau – effect van beleid meten op ‘well-being’ hiervoor doet de gemeente mee aan een 

project OECD van de Rijksuniversiteit Groningen. 

• Monitoring op wijkwerker-/consulent- en teamniveau en op gemeente‐, regio‐ en provinciaal niveau 

over aantallen en financiën conform de reguliere jaarcyclus. 

 

Problemen met monitoring speelt bij meer gemeenten  

Landelijke is het ontbreken van goede monitoringsinformatie en inzicht in doelrealisatie een herkenbaar punt, al 

zijn er grote verschillen tussen individuele gemeenten. De onzekerheid over cijfers vanwege de 

opstartproblemen met het facturatieproces is breed aanwezig.  

 

In regio ZHZ door intensieve samenwerking veel sturings- en monitoringsinformatie beschikbaar 

In de regio Zuid-Holland Zuid werken 17 gemeenten samen op de inkoop van jeugdzorg.33 De Serviceorganisatie 

die dit verzorgt, heeft in vergelijking met veel regio’s veel sturings- en monitoringsinformatie beschikbaar. Mede 

omdat de gemeenten veel taken bij de Serviceorganisatie hebben belegd. 

 

Analyse en conclusie: monitoring en doelrealisatie wel onder de aandacht, maar in de praktijk nog  

onvoldoende geconcretiseerd en opgezet  

Zowel raad, college als gemeentelijke organisatie hebben bij de beleidsontwikkeling jeugdzorg weinig 

aandacht besteed aan monitoring, doelrealisatie en indicatoren en de uitwerking daarvan. Op regionaal 

niveau zijn er concrete afspraken gemaakt, maar in de praktijk blijkt de monitoring niet of beperkt 

uitgevoerd te worden. Op lokaal niveau zijn aan de voorkant geen concrete afspraken gemaakt over 

monitoring en vindt het in de praktijk ook zeer beperkt plaats. Zo worden doelstellingen, kansen, budget, 

ervaringen, risico’s en beheersmaatregelen niet structureel gemonitord. Het nog niet op orde zijn van de 

monitoring is deels het gevolg van beperkt beschikbare informatie en onvoldoende concrete en gereed 

zijnde gemeentelijke monitoringsprocessen, maar ook het gevolg van een lage prioriteitsstelling in de 

afgelopen periode. In die zin is het positief te constateren dat het als een van de speerpunten in de 

komende periode is benoemd.  

 

 
32  De herindicaties zijn inhoudelijke beoordeling van zorgafspraken ten behoeve van jeugdigen die oorspronkelijk doorliepen vanwege 

de zorgcontinuïteit bij de decentralisatie. 
33  www.jeugdzhz.nl.  

https://www.jeugdzhz.nl/
http://www.jeugdzhz.nl/
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5.4 Rol gemeenteraad ná de decentralisatie 

Vanaf januari 2015 is de raad om zijn controlerende rol uit te voeren op de volgende manier geïnformeerd 

en betrokken geweest: 

 

Tussen januari 2015 en maart 2016 heeft de raad tenminste informatiebrieven ontvangen 

over: de 1e, 2e, 3e rapportages monitor sociaal domein, de transformatieagenda sociaal 

domein en de jaarrapportage sociaal domein. 

 

Vanaf januari 2015 heeft de raad tenminste de volgende (informerende) bijeenkomsten 

gehad: 

• 6-wekelijkse informele bijeenkomsten met de wethouder over de jeugdzorg 

• 26 april 2016 – informerende bijeenkomst over de transformatie agenda  

• 4 juni 2016 – calamiteiten in de jeugdzorg  

 

De gemeenteraad heeft vanaf januari 2015 in ieder geval een aantal moties aangenomen:  

• 5 juli 2016 – motie over jeugdzorg signalering verdeling financiële middelen  

• 5 juli 2016 – motie over meer bezuinigen op het sociaal domein  

• 5 juli 2016 – motie over herinvoering van het solidariteitsbeginsel 

 

Informatievoorziening aan de raad voornamelijk informeel en a-politiek, raad zelf heeft jeugdzorg  

niet op op de agenda gezet of vragen gesteld.  

Iedere zes weken wordt de raad informeel door de wethouder bijgepraat over de jeugdzorg. Dit gebeurt 

tijdens zogeheten BOTS (benen op tafel)-sessies. De raad waardeert deze bijeenkomsten, zo bleek uit het 

groepsgesprek met een afvaardiging van de raad. Tegelijkertijd plaatst de raad ook een kanttekening bij 

deze BOTS-sessies. Als gevolg van het informele karakter van deze bijeenkomsten is namelijk geen ruimte 

voor politieke discussies, hetgeen door de raad wordt gemist.  

 

Het college heeft ingezet op informele en vraaggestuurde bijeenkomsten met de raad. Daarin wordt door 

het college nagestreefd alle beschikbare informatie te delen. Nadeel hiervan is dat niet de gehele raad 

betrokken is en geïnformeerd wordt. Van de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens het vragenuur 

wordt in het algemeen veel gebruik gemaakt.  

 

In 2015 heeft de raad tweemaal een rapportage sociaal domein ontvangen. De informatie daarin is zeer 

beperkt. Opvallend is dat de gemeenteraad in 2016 de jeugdzorg zelf geen enkele keer op de agenda 

gezet of hier vragen over gesteld. Tegelijkertijd geeft de raad aan behoefte te hebben aan inhoudelijke 

debatten, zoals bijvoorbeeld over hoe de gemeente de transformatie concreet in wil steken. Daarnaast zijn 

in het groepsgesprek met raadsleden veel onderwerpen benoemd waar raadsleden over geïnformeerd 

willen worden en op willen sturen. Dit betreft onder meer::  

• Financiën 

• Inhoudelijke richting van de jeugdzorg 

• De transformatie(agenda) 

• Cijfers, waaronder de wachtlijsten 

• De positie en ontwikkeling van de gebiedsteams 

 

Het is in dit onderzoek duidelijk geworden dat de gemeenteraad zelf ook zoekende is naar het juiste 

niveau van informatievoorziening. Een gesprek hierover tussen de raad en het college is echter nog niet 

gevoerd om daarmee goede afspraken te maken over het niveau en diepgang van de informatie. 

 

Rol gemeenteraad bij de jeugdzorg is vaak een zoektocht 

Landelijk is het herkenbaar dat veel raden moeite hebben hun rol goed in te vullen. De balans tussen de 

benodigde diepgang en detailniveau van informatie is lastig, ook ontbreekt het raadsleden vaak aan kennis van 

dit complexe domein.  
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Raadsacademie voor meer kennis van de jeugdzorg 

De raad van Heerhugowaard heeft in samenwerking met andere raden een raadsacademie opgezet om als 

raadsleden kennis over complexe onderwerpen als het sociaal domein op te doen om zo hun taakuitvoerig te 

verbeteren.34 

 

Analyse en conclusie: raad na de decenralisatie voornamelijk informeel geinformeerd, weinig politieke 

discussie en nauwelijks initiatief vanuit de raad zelf 

De raad is vooral informeel door het college geïnformeerd. Deze BOTS-sessies worden door de raad zeer 

gewaardeerd. In de praktijk is dit onvoldoende en missen raadsleden het inhoudelijke debat en de 

bijbehorende politieke discussies. Dit is enerzijds het gevolg van het nog onvoldoende beschikbaar hebben 

van monitoringsinformatie. Anderzijds heeft de raad zelf geen actieve rol ingenomen om de jeugdzorg op 

de agenda van de raad te zetten of om vragen te stellen. Daarmee heeft de raad kansen onbenut gelaten 

bij de invulling van zijn controlerende rol. 

 

 

 

 

  

 
34  https://raad.heerhugowaard.nl/dossiers/raadsacademie.  

https://raad.heerhugowaard.nl/dossiers/raadsacademie/
https://raad.heerhugowaard.nl/dossiers/raadsacademie
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6. Bijlagen  

Bijlage A: Normenkader 

Bijlage B: Overzicht bestudeerde documenten  

Bijlage C: Overzicht gesprekspartners 
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Bijlage A: Normenkader 

  

Deelvraag Norm 

A.  Beleidsplannen en 

voorbereiding 

a. Er is een visie en beleid ten aanzien van: 

• De doelstellingen en de kansen van de jeugdzorg; 

• De (verdere) transformatie; 

• De samenhang tussen de verschillende onderdelen van het sociaal domein; 

• De toegang tot de jeugdzorg. 

De gemeenteraad is goed betrokken geweest bij de formulering van de doelstellingen, 

doordat de raad: 

• In de gelegenheid is gesteld beleidskeuzes te maken op basis van meerdere 

varianten; 

• Ondersteund is bij de uitvoering van zijn kaderstellende rol. 

Maatschappelijke en financiële risico’s zijn geïnventariseerd en er zijn beheersmaatregelen 

getroffen. 

B.  De jeugdzorg in de 

praktijk 

a. De toegang tot en de uitvoering van de jeugdzorg is georganiseerd conform de kaders 

die de gemeenteraad daarvoor heeft vastgesteld. 

b. Tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de jeugdzorg zijn heldere 

afspraken gemaakt over de samenwerking. 

c. De inkoop en financiële afwikkeling van de jeugdzorg zijn professioneel georganiseerd. 

d. Er is een relatie tussen beschikking, contract en facturatie. 

e. Beleidswijzigingen hebben tot doel dat jeugdzorg eenvoudiger, efficiënter en effectiever 

wordt. Bij beleidsbijstellingen worden monitoringsresultaten en maatschappelijke en 

financiële risico’s betrokken. 

f. Er zijn indicatoren vastgesteld ter beoordeling van de ambities en de doelstellingen. In 

ieder geval wordt gemonitord op budget en ervaringen (klanttevredenheid). 

g. Er heeft een nulmeting plaatsgevonden op de gebieden waarop indicatoren zijn 

benoemd. 

h. Er is een monitoringsproces ingericht: 

• Naast de monitoring op doelstellingen, kansen, budget en ervaringen, worden 

tevens de maatschappelijke en financiële risico’s alsmede de beheersmaatregelen 

gemonitord.  

• De monitoring vindt frequent (ten minste halfjaarlijks) plaats. 

C.  Monitoring, 

informatievoorziening en 

rol van gemeenteraad 

a. Het college van B&W en de gemeenteraad hebben afspraken gemaakt over de wijze van 

informatievoorziening en monitoring van de uitvoering van de jeugdzorg. Deze 

afspraken betreffen in ieder geval: 

•  de wijze waarop gerapporteerd wordt (minimaal op strategisch niveau); 

• de frequentie waarmee gerapporteerd wordt (minimaal twee keer per jaar). 

b. De monitoringsrapportages maken het mogelijk om te toetsen in hoeverre de beoogde 

ambities, doelstellingen en uitvoeringsplannen ten aanzien van de jeugdzorg zijn bereikt. 

c. Wanneer incidenteel bijzondere zaken spelen aangaande de jeugdzorg, wordt de 

gemeenteraad hier volledig, correct en tijdig over geïnformeerd. 

d. De informatievoorziening is zodanig dat de aangeleverde informatie voor raadsleden 

leesbaar en toegankelijk is. 

D.  Good practices andere 

gemeenten 

Gezien het inventariserende karakter van dit onderzoeksdeel zijn hier geen normen voor 

geformuleerd. 
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Bijlage B: Overzicht bestudeerde documenten 

 

Regionale documenten  

• Omvormingsplan zorg voor jeugd Friesland, juni 2014  

• Transitiearrangement regio Fryslân, oktober 2013 

• Regionaal visiedocument ‘het kompas’  

• Bevindingen herijking Omvormingsplan en aanbevelingen bestuurlijke afwegingen, Rapportage 

Bestuurlijk Overleg Zorg voor Jeugd 10 juni 2016 

 

Documenten Smallingerland 

• Beleidsplan Zorg voor jeugd, september 2014 

• Verordening Jeugdhulp Smallingerland 2015  

• Kadernota ‘Samen voor elkaar’, februari 2014  

• Transformatieagenda 2016-2020 

• Jaarstukken en algemene stukken (beleid, begroting, collegeprogramma, perspectiefnota, jaarrekening, 

bestuursrapportages) van 2015 en 2016  

• Samenwerkingsconvenanten 

• Raadsbesluiten, raadsinformatiebrieven, monitoringsrapporten, informatie van 

raadsinformatiebijeenkomsten, verslagen van raadsvergaderingen, incl. moties en schriftelijke vragen 

uit de periode 2013 tot en met augustus 2016 met betrekking tot de jeugdzorg.  
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Bijlage C: Overzicht gesprekspartners  

 

 

Gesprekspartners gemeente Smallingerland  

Rena Ganzinga  Beleidsmedewerker 

Anke de Vries  Beleidsmedewerker 

Elisabeth Pietersma  Afdelingshoofd Samenlevingszaken 

Jellie Top  Senior financieel beleidsmedewerker 

Anita Lesman  Teamleider gebiedsteam, backoffice en ondersteuningsteam 

Nynke den Heijer    Teamleider gebiedsteam/coördinator CJG 

Marja Krans  Wethouder met portefeuille Jeugd 

Een afvaardiging van de gemeenteraad van Smallingerland  

 

Gesprekspartners gemeenten Heerenveen en Smallingerland tezamen 

Douwina Zwart   Directeur GGZ Friesland  

Jeroen van Oijen  Bestuurder Jeugdhulp Friesland 

Maarten Wetterauw Directeur algemene zaken Molendrift 

Marianne Sinot   Bestuurder Regiecentrum Bescherming en Veiligheid 

Yvonne Beishuizen Directeur REIK 

 

Maureen de Boer  Manager Veiligheidshuis 

Sabine Frieszo  Procescoördinator jeugd Veiligheidshuis 

 

Rachel van den Hoogen  Bestuurder Maatschappelijke onderneming Smallingerland 

Roelie Popping   Voorzitter college van bestuur OSG Sevenwolden Heerenveen 

Sander van Eunen  Directeur bestuurder Caleidoscoop Heerenveen  

Wim Brunninkhuis  Huisarts Smallingerland 

 

Arwen Messelaar   Inkoper Sociaal Domein Fryslân 

Wietze Veenstra  Accountmanager Sociaal Domein Fryslân 

 

Cliëntenraden (telefonisch): 

Henderika van der Woude Cliëntvertrouwenspersoon jeugdhulp bij Zorgbelang Fryslân 

Een vertegenwoordiging van de Jeugdraad Smallingerland 

Een vertegenwoordiging van de cliëntenraad Jeugdhulp Friesland  

 



 

 

Meer informatie over deze rapportage of onze dienstverlening? 
 

SeinstravandeLaar B.V. 
Organisatieadviseurs voor de publieke sector 

Postbus 450, 4100 AL Culemborg 

 
Arno Seinstra  

partner 
 

 
www.seinstravandelaar.nl 

@Seinstra_vdLaar 

 
a.seinstra@seinstravandelaar.nl 

06 13 53 96 85 

 

 




