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Aanvullende afspraken tussen gemeentelijke regio’s en
Bureaus Jeugdzorg en Landelijk Werkende Instellingen op
basis van de Regionale Transitiearrangementen

Aanleiding
De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) heeft op 12 november 2013
haar advies uitgebracht over de 41 ingediende regionale transitiearrangementen
(RTA’s). Er was afgesproken dat in alle 41 regio’s op 31 oktober 2013 een
arrangement tussen samenwerkende gemeenten en de aanbieders lag, waarin zou
worden aangegeven hoe deze partijen:
De continuïteit van zorg! jeugdbescherming en jeugdreclassering realiseren;
De hiervoor benodigde infrastructuur realiseren;
De frictiekosten beperken.
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Met de RTA’s is een belangrijke stap in het transitieproces richting 2015 gezet. De
TSJ heeft echter geconstateerd dat er onvoldoende concrete afspraken zijn maakt
tussen de regio’s en de Bureaus Jeugdzorg (BJZ’s). Uit zowel het rapport van de
TSJ als de bevindingen van het Ondersteuningsprogramma Transitie Jeugd (OTJ)
in de regio’s volgt dat voor de continuïteit van de taken van de BJZ’s specifieke
aandacht nodig is en meer duidelijkheid moet komen voor BJZ’s op de
organisatorische consequenties, schaal en bedrijfsmatige aspecten van de
transitie. Dit geldt tevens voor de functies jeugdbescherming en jeugdreclassering
van de Landelijk Werkende Instellingen (LWI’s).
Indien deze duidelijkheid niet snel komt, houdt dit risico’s in voor het bieden van
continuiteit van de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2015
en voor het behoud van deskundigheid en een goede infrastructuur van
gecertificeerde instellingen. De brieven die vanuit de provincies, stadsregio’s en
Jeugdzorg Nederland aan het Rijk zijn gericht onderstrepen de noodzaak van
concretere afspraken op korte termijn. Dit is voor alle partijen zowel gemeenten,
BJZ’s en LWI’s als het Rijk- van belang.
-

Aanvullende afspraken
In navolging van het advies van de TSJ onderneemt het Rijk, in nauw overleg met
de VNG en het IPO, de volgende stappen:
1) Inventarisatie van de huidige situatie van de BJZ’s en de LWI’s;
2) Confrontatie inventarisatie met de afspraken in de RTA’s;
3) Gerichte vervolgafspraak per regio. Maatwerkaanpak per BJZ en LWI;
4) Transitieplan per BJZ en LWI.
Met de eerste stap, de inmiddels bijna afgeronde inventarisatie, wordt duidelijk
wat het totaalbeeld is en een beeld per BJZ en LWI gegeven over hoeveel
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middelen en FTE er per BJZ en LWI (voor de functies jeugdbescherming en
jeugdreclassering) worden ingezet per functie:
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De Toegangsfuncties, uitgesplitst in de onderdelen:
• Toegang/Indicaties;
•
Zorgmeldingen;
•
Casemanagement drang;
• Toeleiding jeugdzorg plus;
•
Crisisteam;
AMK;
Jeugdbescherming;
Jeugdreclassering;
De kennis/opleidingsfunctie.
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Dit is van belang om scherp te hebben, aangezien opnieuw bekeken moet worden
hoe en waar de bovenstaande functies worden gepositioneerd.
Aangezien de LWI’s voor hun zorgaanbod vergelijkbaar zijn met de bovenregionale
aanbieders, lopen zij voor dat deel mee in een apart traject voor bovenregionale
aanbieders. Voor de functies jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn zij echter
onderdeel van het traject voor de B]Z’s. Vandaar dat de regio’s ook met hen
afspraken dienen te maken, zodat ook de LWI’s op korte termijn de benodigde
duidelijkheid krijgen.
De tweede stap wordt met de onderhavige brief in gang gezet. Het is nodig dat in
elke regio op korte termijn duidelijkheid komt over de reorganisatieopgave voor
de BJZ’s en de LWI’s. Belangrijke aspecten hierbij zijn:
Hoeveel FTE van de betreffende BJZ en LWI wordt in 2015 gecontinueerd (per
hierboven genoemde functie)?
Wil de regio deze FTE bij de betreffende BJZ en LWI (toekomstig gecertificeer
de instelling) continueren?
Met hoeveel FTE moeten de functies van de betreffende BJZ en LWI worden
afgebouwd in 2015 (per hierboven genoemde functie)?
In hoeverre neemt de regio frictiekosten van de BJZ en LWI over (ten opzichte
van het totaal per onderstaande categorie):
•
huisvesting;
•
personeel bij de uitvoering van de huidige jeugdzorg;
•
overheadpersoneel.
Welke richtprijzen en financieringsconstructie wil de regio gaan hanteren voor
de gecertificeerde instelling?
Wat zijn op basis van deze afspraken de financieel-economische verwachtin
gen van de betreffende BJZ en LWI voor het jaar 2014, 2015 en verder?
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Het doel is om per BJZ en LWI inzichtelijk te krijgen rond welke functies per regio
afspraken zijn gemaakt, over welke taken en onderdelen nog onduidelijkheid
bestaat en welke onderdelen naar verwachting niet worden gecontinueerd.
Dit leidt vervolgens tot een gerichte vervolgaanpak met een transitieplan per
BJZ en LWI in 2014.
Gezien de noodzaak voor BJZ’s en LWI’s om op korte termijn meer duidelijkheid te
hebben, willen wij de regio’s en de BJZ’s en de LWI’s vragen om snel met elkaar in
gesprek te treden en uiterlilk 16 december 2013 te komen tot nadere afspraken.
Het ligt voor de hand om deze gesprekken te voeren aan de hand van een
inventarisatie, waarin verschillende functies worden onderscheiden. Vanuit het Rijk
komen we bij u langs om deze gesprekken te faciliteren. Bij het voeren van deze
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gesprekken wordt u ondersteund door het Ondersteuningsprogramma
Transitiearrangementen Jeugd (OTJ), dat is ingesteld door de VNG en het Rijk. Op
korte termijn vindt er een bestuurlijk overleg plaats tussen het Rijk, de VNG, het
IPO, Jeugdzorg Nederland en de directeuren van de BJZ’s en de LWI’s over deze
afspraken en de planning voor de komende periode.
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Om landelijk inzicht in de gemaakte afspraken te krijgen, is het verzoek om een
afschrift van de gezamenlijke afspraken tussen de regio’s, de BJZ’s en de LWI’s
binnen de hierboven genoemde termijn per e-mail sturen naar 3dieugd©vng.nl of
per post naar:

Ondersteuningsprogramma Transitie Jeugd, Helpdesk Transitiearrangementen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
Voor vragen is het OTJ te bereiken via het hierboven genoemde e-mailadres of het
volgende telefoonnummer: 070-373 84 63. Een afschrift van deze brief wordt naar
de gedeputeerden van de provincies gestuurd. Zij worden ook uitgenodigd voor de
gesprekken in de regio’s.
Ten slotte willen wij u er op wijzen dat er —naast de gesprekken over de functies
van de BJZ’s en de LWI’s- in de maanden december en januari ‘werkateliers’
plaatsvinden over jeugdbescherming en jeugdreclassering, die door het
Transitiebureau worden georganiseerd voor gemeenten en instellingen. Daarbij
zullen ook de positie en taken van de BJZ’s en de LWI’s aan bod komen.
Hoogachtend,
de staatssecretaris vag)Jeiligheid en Justitie,

mr. F. Teeven MPM

de staatssecretaris van Volksgezondheid,
lzijnenSoft

drs. M.J. van Rijn
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