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Iedere provincie is door het Rijk verplicht om één keer in de vier jaar een beleidskader te schrijven.
Bij het schrijven van dit beleidskader is het (concept) landelijk beleidskader voor de jeugdzorg als
richtlijn gehanteerd. Dit provinciale beleidskader biedt een vooruitblik op wat de provincie, samen met
de partners de komende jaren wil ontwikkelen en hoe de provincie Utrecht het landelijke kader ver-
taalt en concretiseert. Naast de prioriteiten van het toekomstige beleid 2004-2007 bevat dit beleidska-
der tevens het ‘uitvoeringsprogramma 2004’. Dit betekent dat de in de diverse hoofdstukken ge-
schetste koers steeds wordt geconcretiseerd in actiepunten en resultaten voor het jaar 2004. Deze zijn
in de tekst omkaderd en (doorlopend) genummerd. Om het zoeken naar specifieke onderwerpen te
vergemakkelijken is in het ketenschema in 1.3.3 terug te vinden welke onderwerpen waar behandeld
worden.

Het eerste deel bevat de kern van het beleidskader. Ingegaan wordt op de rol en de missie van de pro-
vincie en de doelstellingen 2004 – 2007. Verder wordt het nieuwe stelsel op hoofdlijnen beschreven en
wordt ingegaan op de financiële consequenties van de nieuwe Wet.
In het tweede deel wordt een uitwerking gegeven. In hoofdstuk 1 doet de provincie een voorzet met
betrekking tot de invulling van haar regieverantwoordelijkheid. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de
ontwikkeling van de vraag. De toegang tot de jeugdzorg is het onderwerp van hoofdstuk 3 en de geïn-
diceerde jeugdhulpverlening van hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 beschrijft het belang van een goede sa-
menhang in het jeugdbeleid en de rol die de provincie heeft in het versterken daarvan. Hoe de positie
van de cliënt versterkt kan worden in het cliëntenbeleid, is onderwerp van hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7
handelt over de beleidsinformatie. In hoofdstuk 8 wordt het financiële kader geschetst.
Het derde deel bevat een aantal bijlagen.
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Dit beleidskader draait om kinderen en jongeren. De jeugd is voor de provincie Utrecht zeer waarde-
vol. In vergelijking met het landelijk gemiddelde is Utrecht een provincie met verhoudingsgewijs veel
jongeren. Bovendien neemt het aantal jongeren tussen de 12 en 17 jaar de komende jaren in de provin-
cie sterker toe dan landelijk.
Investeren in de jeugd betekent investeren in de toekomst. De jeugd is kwetsbaar, wat blijkt uit het feit
dat er in de provincie Utrecht, net als in de rest van het land, sprake is van voortijdig schoolverlaten,
kindermishandeling, jeugdcriminaliteit en jongeren die tussen wal en schip vallen.
De provincie beschouwt zorg voor de jeugd dan ook als een kerntaak. Momenteel wordt twintig pro-
cent van de provinciale begroting aan de jeugdzorg besteed. 'Jeugd' is bovendien een speerpunt binnen
de sociale pijler van het provinciale coalitieakkoord. Het jeugdzorgbeleid wordt meer dan voorheen
ingebed in het sociaal beleid. Doel daarvan is om de in de maatschappij ontstane verminderde sociale
cohesie (mate waarin mensen zich op elkaar betrokken voelen) te keren. Daarnaast verdient de onder-
steuning van het gemeentelijke jeugdbeleid alle aandacht. Zonder een goed lokaal jeugdbeleid is het
voor de provincie ondoenlijk om te zorgen dat jeugdigen tijdig worden geholpen, ook in de preventie-
ve sfeer.

De voorwaarden voor een goede ontwikkeling van jeugdigen zijn in Nederland relatief gunstig. De
huidige samenleving biedt veel kansen aan jeugdigen. Aan de andere kant is er minder houvast dan
vroeger. Waarden en normen zijn niet meer zo vanzelfsprekend. Leefpatronen veranderen en aan
jeugdigen (en hun ouders) worden nieuwe eisen gesteld. Dit komt onder meer door de invloed van
maatschappelijke ontwikkelingen als een grotere culturele diversiteit, groeiende deelname van vrou-
wen aan het arbeidsproces, verandering in vrije tijdsbesteding door jongeren (meer buiten het gezin en
meer individualistisch) en andere leer- en opvoedingsbehoeften. Steeds vaker zijn er kritische geluiden
te horen over het functioneren van de pedagogische infrastructuur rond jeugdigen en gezinnen. Dit
alles vraagt om een actieve benadering door alle spelers, dus ook door de provincie Utrecht.
Sterker juist, de provincie Utrecht heeft gezien de Wet op de jeugdzorg een directe verantwoordelijk-
heid voor de zorg voor haar jeugdigen. De provincie loopt hiermee ook politieke risico’s, met name op
het punt van de wachtlijsten door de invoering van het recht op jeugdzorg.

In dit hoofdstuk wordt de kern van het toekomstige beleid geschetst. Het bevat een beschrijving van de
rol en de missie van de provincie en de doelstellingen voor 2004 – 2007. Verder wordt het nieuwe
jeugdzorgstelsel in hoofdlijnen geschetst en schematisch weergegeven. In de ketenaanpak (1.3.) staat
vermeld welke thema’s de provincie de komende vier jaar wil oppakken. Aan de hand hiervan wil de
provincie haar opdracht: het kwalitatief en kwantitatief laten aansluiten van het aanbod op de vraag,
realiseren. In deel 2 worden deze thema’s toegelicht en uitgewerkt. Tenslotte wordt aangegeven welke
financiële consequenties de introductie van de Wet op de jeugdzorg voor de provincie heeft.

��� 5RO�YDQ�GH�SURYLQFLH
De rol van de provincie was voorheen beperkt tot het uitzetten van de doeluitkering van het Rijk bij de
jeugdhulpverleningsinstellingen. Met de nieuwe wet wordt de provincie er direct verantwoordelijk
voor dat kinderen en jeugdigen de hulp krijgen die zij nodig hebben. Bij de uitvoering van haar taken
krijgt de provincie te maken met een stelselwijziging. Per 1 januari 2004 treedt de nieuwe Wet op de
jeugdzorg in werking. De provincie onderschrijft het belang van invoering van de wet, omdat deze de
ontwikkeling naar een meer samenhangende en vraaggerichte jeugdzorg sterk ondersteunt. De nieuwe
wet geeft aan provincies een centrale rol waar het de regie op de totale jeugdzorg betreft. De wet
brengt extra verantwoordelijkheden en uitbreiding van taken voor de provincie met zich mee, en de
provincie wordt juridisch aansprakelijk voor het recht op hulp.

Daarbij heeft de provincie te maken met onder meer zeven zorgaanbieders, één bureau jeugdzorg en
33 gemeenten. De uitvoering van de nieuwe wet wordt vooral neergelegd bij de veldpartijen. Als eer-
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ste moeten de spelers in het veld de kans krijgen om elk vanuit de eigen invalshoek en rol op eigen,
professionele wijze hulp aan jongeren te bieden.
Aansluitend op de taken van de lokale overheden heeft de provincie de taak om te zorgen dat jeugdi-
gen en hun ouders hulp krijgen wanneer zij ernstige problemen ervaren en/of vertonen. Jeugdzorg
moet op dat moment hulp op maat te bieden, dat wil zeggen dat de zorg afgestemd moet zijn op de
vraag en de eigen mogelijkheden van jeugdige en ouders. Samenwerking tussen instellingen en sa-
menhang in het aanbod (‘sluitende keten’) is daarbij van cruciaal belang.
In de komende planperiode zullen de verschillende relaties van provincie met o.a. zorgaanbieders,
Bureau Jeugdzorg Utrecht, gemeenten en zorgverzekeraars nader verhelderd moeten worden.

��� 0LVVLH��GRHOVWHOOLQJ�HQ�SULRULWHLWHQ�SURYLQFLDDO�EHOHLG�MHXJG]RUJ
De nieuwe wet betekent een fundamentele ommezwaai. Het hierbij horende veranderingsproces was al
eerder in gang gezet. De provincie anticipeert evenals de betrokken partijen al geruime tijd op de con-
sequenties van de nieuwe wet.
Vanuit de gedachte dat jeugdigen en ouders adequaat geholpen en maatschappelijke problemen voor-
komen dienen te worden, heeft de provincie Utrecht de volgende missie geformuleerd:

0LVVLH�
Vanuit haar wettelijke verantwoordelijkheid zorgt de provincie ervoor dat elke jeugdige/ouder die daar
recht op heeft de juiste hulp krijgt. De provincie regisseert en financiert een bereikbaar en voldoende
beschikbare toegang tot de jeugdzorg via het Bureau Jeugdzorg Utrecht, en een toereikend, vraagge-
stuurd, cliëntgericht, samenhangend jeugdzorgaanbod via jeugdhulpverleningsinstellingen. Om dit te
realiseren hanteert de provincie heldere kaders, stelt financiële middelen beschikbaar én geeft de part-
ners speelruimte om de eigen professionele verantwoordelijkheid vorm te geven.

Nu de wet (inclusief de AMvB’s) nagenoeg is uitgekristalliseerd, moet de provincie het wettelijk ka-
der verder vertalen naar de consequenties voor de praktijk. Deze zijn aanzienlijk en nog niet geheel te
overzien. Vragen die opdoemen zijn ondermeer: is er een genoegzaam financieel kader? Willen en
kunnen gemeenten het lokale lichte ambulante aanbod versterken? Vallen er geen gaten tussen lokaal
jeugdbeleid en geïndiceerde jeugdzorg? Kunnen instellingen flexibel inspelen op de vraag? Lukt het
om enige marktwerking te stimuleren, zonder concessies te doen aan de kwaliteit? Bieden de financi-
ele middelen de benodigde ontwikkelruimte?

Het is niet reëel om te verwachten dat de provincie Utrecht de geformuleerde missie in de komende
beleidsperiode kan realiseren. In deze periode wordt gestreefd naar een optimale verhouding tussen
kwantiteit en kwaliteit van de jeugdzorg, binnen het beschikbare budget, en zijn de volgende doelstel-
lingen geformuleerd.

In 2007 dienen de volgende GRHOHQ gerealiseerd te zijn:
• wachtlijsten zijn aangepakt;
• nieuwe P&C cyclus is operationeel en wordt nageleefd;
• jeugdzorg en lokaal jeugdbeleid bieden een samenhangend en dekkend aanbod;
• (her)indicatiestelling zorgt voor een adequate vertaling van de hulpvraag naar een gewenst aanbod;
• instrumenten ten behoeve van kwaliteitswaarborging bij instellingen zijn geïmplementeerd;
• cliënteninspraak is gerealiseerd.



3

Deze doelstellingen voor de komende beleidsperiode worden in dit beleidskader, vanaf hoofdstuk 3
uitgewerkt. Daarbij zijn de volgende speerpunten benoemd, die vervolgens kort worden toegelicht:

Hieruit volgen de volgende VSHHUSXQWHQ (in willekeurige volgorde):
1. invoering nieuwe Wet op de jeugdzorg;
2. invoering productfinanciering op basis van bekostigingseenheden;
3. effectiviteit en efficiency van de jeugdzorg waar mogelijk nog verder verhogen;
4. bestrijding van de wachtlijsten voor jeugdzorg;
5. aansluiting lokaal jeugdbeleid, onderwijs en jeugdzorg.

Ad 1. De komende periode ligt de nadruk sterk op het neerzetten van het nieuwe stelsel dat de Wet op
de jeugdzorg voorschrijft, met alle nieuwe taken en verantwoordelijkheden die daarbij horen. De pro-
vincie richt zich dit verband met name op de instrumenten en het realiseren van randvoorwaarden. In
het provinciale Implementatieprogramma 0RUJHQ�JHEHXUW�KHW� zijn ruim 30 meerjarige trajecten be-
noemd met daaraan gekoppelde resultaatsinspanningen. In het implementatieprogramma zijn thema’s
opgenomen als: (her)indicatiestelling door bureau jeugdzorg, decentralisatie van de jeugdbescherming
en jeugdreclassering, kwaliteitsbeleid, cliëntenparticipatie. Als gevolg van nadere uitwerkingen van
het beoogde stelsel (o.m. via nadere regelgeving) is actualisatie van het implementatieprogramma en
daaraan verbonden activiteiten noodzakelijk. Deze zijn verwerkt in het uitvoeringsprogramma welke
in deel 2 te vinden is.

Ad 2. Er vindt een wijziging plaats van instituutsfinanciering naar productfinanciering. Dit betekent
dat de provincie alleen betaalt voor de producten die ook daadwerkelijk afgenomen worden. Onderbe-
zetting wordt daarmee niet meer gefinancierd. Daarnaast heeft de provincie de ruimte om bij andere
dan de huidige zorgaanbieders in te gaan kopen. Er zijn politieke keuzes te maken in de komende pe-
riode over in welke mate de provincie Utrecht marktwerking gaat doorvoeren.

Ad 3. Bij het verhogen van de efficiency gaat het vooral om de realisatie van de beschikbare capaciteit
(bezettingsgraad) als de duur van de hulpverlening (zo kort als nodig). De gemiddelde behandelduur is
van grote invloed op de kosten die per cliënt worden gemaakt. Om meer zicht te krijgen op de effecti-
viteit van de zorg wordt bekeken in welke mate de hulpverleningsdoelen zijn gerealiseerd. Achterblij-
vende kwaliteit en effectiviteit kunnen leiden tot een verschuiving van productie naar zorgaanbieders
met een hogere kwaliteit.

Ad 4. Het is maatschappelijk onverantwoord als jeugdigen met problemen de hulp niet krijgen, c.q.
lang op die hulp moeten wachten. Lange wachttijden moeten dan ook met kracht bestreden worden. In
de wachtlijstaanpak wordt een meersporenbeleid gevolgd, waarbij onder meer getracht wordt om de
afstemming tussen vraag en aanbod te verbeteren. Flexibiliteit, efficiency en effectiviteit zijn daarbij
de kernbegrippen. Daarnaast zijn er extra financiële middelen nodig. Dit vergt een politiek besluit.

Ad 5. Het is de ambitie van de provincie om met de verschillende partners, zoals gemeenten en on-
derwijsbesturen een zodanig voorzieningenniveau te realiseren dat jeugdigen en ouders met vragen en
problemen snel en adequaat advies of hulp op maat kunnen krijgen. Politieke keuzes moeten worden
gemaakt over het tempo waarin activiteiten zoals licht ambulante hulp, die met ingang van de nieuwe
wet bij gemeenten worden neergelegd, door de provincie worden afgebouwd.

��� +RRIGOLMQHQ�YDQ�KHW�QLHXZH�VWHOVHO
����� 2XGH�HQ�QLHXZH�VLWXDWLH
Het provinciaal beleidskader jeugdzorg is ingebed in een veel breder systeem van beleid, wet- en re-
gelgeving (zie bijlage 1). De inhoud van dit beleidskader wordt daar in belangrijke mate door bepaald.
De diverse landelijke en (inter)provinciale akkoorden, beleidskaders en -programma’s vormen de ge-
gevenheden die de provincie houvast én speelruimte bieden. Zo moet de provincie zich aan een groot
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aantal – in de nieuwe Wet op de jeugdzorg vastgelegde - bepalingen houden ten aanzien van de in-
richting van de jeugdzorg, zoals de financieringsystematiek, de decentralisatie van de jeugdbescher-
ming en het feit dat er – met een indicatiebesluit van bureau jeugdzorg – nu een wettelijk recht op
jeugdzorg jegens de provincie bestaat. De wet biedt de provincie daarnaast ook speelruimte om vraag-
sturing in de jeugdzorg, in samenwerking met bureau jeugdzorg, aanbieders van jeugdzorg en andere
partijen, zelf vorm te geven.

De nieuwe wet beoogt een ingrijpende stelselwijziging. In de oude situatie werden de jeugdhulpverle-
ningsinstellingen gefinancierd op basis van historische budgetten. Er was sprake van instituutsfinan-
ciering. De instroom van jeugdigen was sterk afhankelijk van toeval. Via allerlei wegen konden jeug-
digen bij de jeugdhulpverlening terechtkomen. Iedere instelling kende een eigen intake. Dit bracht
versnippering van het aanbod en aanbodgerichte hulpverlening met zich mee. De provincie had hier-
mee geen overzicht over de totale vraag naar jeugdzorg (alleen achteraf bij verantwoording). Dit gaf
weinig sturingsmogelijkheden aan de provincie om te zorgen dat het aanbod afgestemd is op de vraag.

De provincie Utrecht juicht de komst van de Wet op de jeugdzorg dus toe, in de eerste plaats vanwege
het feit dat de wet zo sterk inzet op vraagsturing. De cruciale elementen van de wet zijn allemaal hier-
op gericht: het invoeren van het recht op jeugdzorg versterkt de positie van de cliënt, de onafhankelij-
ke indicatiestelling door bureau jeugdzorg en de acceptatieplicht van zorgaanbieders moeten er toe te
leiden dat op cliëntniveau vraag en aanbod nog beter op elkaar worden aangesloten. Overigens moet in
de praktijk blijken wie nu eigenlijk stuurt: is dit de cliënt, de indicatiesteller, of een combinatie?
Ook de financieringssystematiek (sectoroverstijgende bekostigingseenheden, open eind financiering)
moet bijdragen tot vraaggestuurd werken.

������ .HQPHUNHQ�YDQ�GH�QLHXZH�:HW�RS�GH�MHXJG]RUJ
Het nieuwe stelsel voor jeugdzorg laat zich kenmerken door de volgende elementen, die in dit beleids-
kader nader uitgewerkt worden:
1. invoering van het recht op jeugdzorg en daarop gebaseerde juridische zorgaanspraken;
2. één centrale toegang voor de gehele jeugdzorg, uitgevoerd door Bureau Jeugdzorg Utrecht;
3. één centrale regie in de gehele jeugdzorg, uitgevoerd door de provincie;
4. marktwerking in de relatie provincie (als inkoper van zorg) en zorgaanbieders;
5. meer ruimte voor zorgaanbieders om zich op te stellen als maatschappelijk ondernemer;
6. efficiënte en effectieve jeugdzorg;
7. nog betere aansluiting van het aanbod op de vraag (indicatie/aanspraak);
8. een transparante relatie tussen geleverde zorgproductie en de omvang van de financiering.

Door het nieuwe stelsel verschuiven verantwoordelijkheden en taken binnen de jeugdzorg. De onder-
staande figuur geeft – vereenvoudigd - weer hoe toegang, financiering en verantwoordelijkheden in
het nieuwe stelsel zijn verdeeld.
Voor de provincie Utrecht komt het kort gezegd neer op een aanzienlijke uitbreiding van taken en
verantwoordelijkheden. Met de Wet op de jeugdzorg wordt de provincie verantwoordelijk voor de
financiering en de bestuurlijke aansturing van de toegang tot de jeugdzorg, te weten het bureau jeugd-
zorg. Daarmee wordt de provincie ten opzichte van de huidige situatie ook verantwoordelijk voor de
jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Daarnaast blijft de provincie de huidige verantwoordelijk-
heid behouden voor het beleid, de planning en de financiering van en deel van de geïndiceerde jeugd-
zorg: de jeugdhulpverlening. Tot slot krijgt de provincie de regieverantwoordelijkheid voor het totale
provinciale stelsel van jeugdzorg.
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In het volgende schema staat per schakel van de keten weergegeven op welke terreinen de komende
vier jaar inspanningen verricht worden. Tussen haakjes wordt verwezen naar de paragraaf in dit be-
leidskader waar dit initiatief verder is toegelicht en aangegeven wordt wat in 2007 bereikt dient te zijn.
Ook worden concrete actiepunten en resultaten voor 2004 beschreven. Dit ketenschema biedt daarmee
tevens een samenvatting van het beleidskader.
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$$16/8,7,1*�/2.$$/�-(8*'%(/(,'
1    versterking lokale veld (lichte ambulante hulp hoofdstuk 2.2, 3.7 en 5.2)
2    relatie gemeenten - provincie (hoofdstuk 1 en 5.1)
3    afspraken met gemeenten in convenanten (hoofdstuk 5.2)
4    specifieke doelgroepen (zwerfjongeren en criminele jeugdigen hoofdstuk 5.3)

72(*$1*�-(8*'=25*��%-=�
5    solide indicatiestelling geïndiceerde jeugdzorg (referentiewerkmodel, zo-zo-zo beleid hoofdstuk 3.2)
6    indicatiestelling jeugd-GGZ en jeugd-LVG sector (hoofdstuk 3.2)
7    zorgbemiddeling en casemanagement (hoofdstuk 3.3)
8    Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (hoofdstuk 2 en 3.4)
9    decentralisatie jeugdbeleid en jeugdbescherming (hoofdstuk 2 en 3.5)
10  helder en actueel zicht op wachtlijsten bureau jeugdzorg (hoofdstuk 2)
11  licht ambulante hulp (hoofdstuk 3.6)
12  financiering (hoofdstuk 8)

*(,1',&((5'(�=25*
13  toereikend aanbod (hoofdstuk 4.3)
14  flexibilisering hulpaanbod (schuiven tussen productieafspraken hoofdstuk 4.3 en 8)
15  efficiency (bezetting en behandelduur hoofdstuk 4.3)
16  effectiviteit (doelrealisatie en cliëntensatisfactie hoofdstuk 4.3)
17  zorgaanbod in bekostigingseenheden (hoofdstuk 4.1)
18  vermaatschappelijking van de zorg (in-in-in principe hoofdstuk 4.2)
19  samenwerking zorgaanbieders en lokale voorzieningen (hoofdstuk 4.2)
20  realiseren cliënteninspraak (hoofdstuk 6)
21  prijsafspraak per bekostigingseenheid (hoofdstuk 8.2)
22  financiering op basis van pxq (hoofdstuk 8.2)

8,7675220
23 natrajecten vanuit geïndiceerd zorgaanbod (hoofdstuk 4.4)
24 inzet van en samenwerking met lokale voorliggende voorzieningen en netwerken (hoofdstuk 5)

����� &OLsQWHQVWURPHQ�HQ�GRRUYHUZLM]LQJHQ�LQ�KHW�QLHXZH�VWHOVHO
Bureau Jeugdzorg Utrecht wordt de centrale toegang tot het stelsel van jeugdzorg. Dit geldt voor de
toegang tot de Raad voor de Kinderbescherming, civiele plaatsing in justitiële jeugdinstellingen (JJI),
het zorgaanbod jeugdhulpverlening en toegang tot jeugd-geestelijke gezondheidszorg (jeugd-GGZ).
Instroom in het zorgaanbod wordt alleen vergoed vanuit de doeluitkering van het Rijk (zorgaanbod
jeugdhulpverlening) of AWBZ (jeugd-GGZ), wanneer hier een indicatie van bureau jeugdzorg voor is
afgegeven.
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De spilfunctie van het bureau jeugdzorg is zichtbaar in de volgende figuur van cliëntenstromen binnen
de jeugdzorg.
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������ )LQDQFLHULQJ�YDQ�GH�]RUJDDQELHGHUV�HQ�%XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW
=RUJDDQELHGHUV
De provinciale financiering van het zorgaanbod gaat plaatsvinden op basis van geleverde productie,
gemeten in ‘bekostigingseenheden’, naar aanleiding van afgegeven indicaties. Indicaties kunnen wor-
den afgegeven voor verblijf, voor jeugdhulp en voor observatie en diagnostiek. Voor de verblijffunc-
ties zijn ongeveer dertig bekostigingseenheden gedefinieerd, voor de jeugdhulpfunctie ongeveer tien.
Geleverde zorg door zorgaanbieders wordt uitsluitend vergoed wanneer vooraf een indicatiebesluit
van bureau jeugdzorg is afgegeven.

Voor iedere bekostigingseenheid eenheid ‘verblijf’ komen de provincie en de individuele zorgaanbie-
ders voorafgaand aan het subsidiejaar een tarief per dag overeen en een maximum aantal eenheden dat
in dat jaar geleverd kan worden. Dit tarief geldt als integrale kostprijs, dus ter dekking van alle kosten
van de zorgaanbieder. De functie jeugdhulp wordt geïndiceerd in uren face-to-face contact. Per type
eenheid komen provincie en de individuele zorgaanbieders vóóraf een integraal uurtarief overeen en
een maximum aantal eenheden dat in het betreffende jaar geleverd mag worden.

De zorgaanbieder doet op basis van het uitvoeringsplan een subsidieverzoek in de vorm van een of-
ferte. Op basis van de offerte kan een onderhandeling plaatsvinden, die leidt tot een productieafspraak
met een aantal ‘q’ en een tarief ‘p’. Binnen het instellingsbudget kan een zorgaanbieder schuiven tus-
sen de overeengekomen productieaantallen zorgeenheden van zowel verblijf en jeugdhulp als obser-
vatie en diagnostiek. Een instelling mag echter geen bekostigingseenheden leveren waarvoor geen
productieafspraak is gemaakt.

De vaststelling van de subsidie vindt plaats van vermenigvuldiging van de werkelijke productie per
zorgeenheid maal de overeengekomen tarieven. Dit bedrag kan nooit hoger zijn de het totale subsidie-
bedrag in de beschikking, maar kan wel lager zijn wanneer productierealisatie is achtergebleven bij de
afspraken in de beschikking.
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%XUHDX�-HXJG]RUJ
De financiering van bureau jeugdzorg wordt nieuw vorm gegeven nadat hiervoor landelijk overeen-
stemming is bereikt over productdefiniëring en normprijzen. Totdat deze beschikbaar zijn, blijft de
financiering van bureau jeugdzorg gebaseerd op de oude producten en de oude normprijzen. Ook voor
de financiering van nieuwe taken van bureau jeugdzorg zal provincie Utrecht zich in beginsel aanslui-
ten bij landelijke afspraken.

������ -XULGLVFKH�EDVLV�YDQ�KHW�QLHXZH�VWHOVHO
De werking en financiering van de Wet op de Jeugdzorg wordt juridisch geregeld met behulp van:� de AMvB Aanspraken jeugdzorg;� de AMvB Uitkeringen Jeugdzorg (regelt de financiering van de doeluitkering zorgaanbod);� een daarop aansluitende Provinciale Subsidieverordening Zorgaanbod.
De AMvB Aanspraken en Uitkeringen, de subsidieverordening en de ontwikkelde bekostigingseenhe-
den sluiten aan op de AMvB Indicatiebesluit. Deze relatie is weergegeven in het schema.
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������ 9DVWVWHOOLQJ�RPYDQJ�SURYLQFLDOH�GRHOXLWNHULQJHQ
De doeluitkering wordt gesplitst in een doeluitkering voor Bureau Jeugdzorg en een doeluitkering
voor het zorgaanbod. Aan de doeluitkering Bureau Jeugdzorg worden verschillende budgetten toege-
voegd, zoals onder meer:� justitiële middelen voor jeugdreclassering en jeugdbescherming;� AWBZ middelen voor de toegangsfunctie jeugd-GGZ.
Aan de doeluitkering zorgaanbod worden – volgens de huidige plannen - middelen toegevoegd die
verband houden met de decentralisatie van landelijke voorzieningen.

De doeluitkering zorgaanbod wordt geregeld in de AMvB Uitkeringen. De doeluitkering wordt als
volgt vastgesteld:
1. het aantal geïndiceerde bekostigingseenheden in het jaar t-2;
2. vermeerderd of verminderd als aannemelijk is dat de vraag in t groter of kleiner zal zijn dan in t-2

(verwachtingen op basis van ontwikkeling indicaties in t-1 en op basis van nader vast te stellen
criteria/prognoses inzake de autonome groei);

3. de hieruit resulterende aantallen bekostigingseenheden vermenigvuldigd met de landelijke norm-
prijzen.
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Voor de doeluitkering bureau jeugdzorg geldt een soortgelijke systematiek. De doeluitkering wordt als
volgt vastgesteld:
1. het aantal ‘q’ van de producten van bureau jeugdzorg in het jaar t-2;
2. vermeerderd of verminderd als aannemelijk is dat de vraag in t groter of kleiner zal zijn dan in t-2

(verwachtingen op basis van ontwikkeling indicaties in t-1 en op basis van nader vast te stellen
criteria/prognoses inzake de autonome groei);

3. de hieruit resulterende aantallen producten, vermenigvuldigd met de landelijke normprijzen.
De ontwikkeling van de producten voor bureau jeugdzorg en de berekening van de tarieven voor deze
producten is nog niet afgerond.

Vaststelling van de doeluitkering is gelijk aan toekenning: dus geen nacalculatie. Door de introductie
van het recht op jeugdzorg moet elke cliënt zorg worden geboden en kan eenieder die op een wacht-
lijst staat de provincie wettelijk aansprakelijk stellen. Hiermee is er sprake van een openeind regeling.
Doordat de doeluitkering achteraf niet gecorrigeerd wordt door het Rijk en de huidige doeluitkering
onvoldoende is om de wachtlijsten weg te werken, loopt de provincie hier een groot risico.
Provincies hebben gezamenlijk toegezegd zich hard te zullen maken voor het recht op jeugdzorg en in
dit kader bereid te zijn om een deel van de betreffende financiële risico’s voor korte tijd zelf te dragen.
De provincie Utrecht staat nog steeds achter dit standpunt. Echter, de inmiddels gebleken hoogte van
de tekorten en de onduidelijkheid over het financieel kader per 1 januari 2004 en de AMvB Uitkerin-
gen, maken dat hiermee een onevenwichtige en weinig realistische inspanning van de provincie wordt
gevraagd. Op basis van een door het IPO met het ministerie van VWS kortgesloten rekenmodel betreft
het Utrechtse tekort bij invoering van de Wet op de jeugdzorg  11,9 miljoen vanaf 2004, waarvan

 4, 15 miljoen incidenteel. De huidige doeluitkering omvat  47,5 miljoen.
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� 'H�SURYLQFLH�DOV�UHJLVVHXU
Op grond van de nieuwe wet krijgt de provincie een bestuurlijke regieverantwoordelijkheid voor de
brede jeugdzorg (jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugd-GGZ) en daar-
binnen tevens een directe eindverantwoordelijkheid voor de intersectorale toegang en het grootste deel
van het zorgaanbod. Voor de provincie betekent de regieverantwoordelijkheid méér dan alleen facilite-
ren en stimuleren. Wat dat 'meer' precies inhoudt, verschilt per context. Zo tracht de provincie met
gemeenten, zorgverzekeraars en het ministerie van justitie verbindingen te realiseren. Daarnaast geeft
de provincie sturing aan bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders, waarbij de provincie het veld de
ruimte geeft om op eigen, professionele wijze hulp aan jongeren te bieden.

'H�NHUQSDUWQHUV
Elke jeugdige en ouder die daar recht op heeft, moet de juiste hulp krijgen – dat is de missie van het
provinciaal beleid. De provincie kan dit niet eigenstandig realiseren en heeft daarvoor de kernpartners
nodig. Goede samenwerking tussen provincie en kernpartners vereist in de eerste plaats duidelijkheid
over de verdeling van verantwoordelijkheden en taken. In concreto betekent dit dat de relaties tussen
provincie, zorgaanbieders, bureau jeugdzorg, gemeenten en zorgverzekeraars helder en in overeen-
stemming met elkaar worden gedefinieerd, met oog voor de onderlinge afhankelijkheid.
De  komende periode wil de provincie hier - samen met genoemde partners - voortvarend mee aan de
slag. Overigens heeft niet alleen de provincie behoefte aan verduidelijking van rollen, ook vanuit
zorgaanbieders en bureau jeugdzorg is die wens geuit.
De provincie verwacht niet dat de bestaande - historisch gegroeide - verhoudingen van de ene dag op
de andere zullen veranderen. Dat heeft tijd nodig. Vooral het uitwisselen van praktijkervaringen en
elkaar durven aanspreken op de juiste rolverdeling zijn belangrijk.

Naarmate bureau jeugdzorg, zorgaanbieders en provincie hun verantwoordelijkheden en posities ten
opzichte van elkaar opnieuw hebben benoemd en afgebakend, kan de provincie haar regie beperken tot
sturen op de randvoorwaarden van het stelsel. De verantwoordelijkheid van de provincie als inkoper
van de zorg wordt daarbij in toenemende mate ingevuld op basis van criteria van effectiviteit en effici-
ency van de geleverde zorg. Voor het overige beperkt de provincie zich – waar het gaat om het
zorgaanbod - steeds meer tot 'sturing op afstand'. Wanneer zorgaanbieders voldoende ruimte krijgen
om hun aanbod op flexibele wijze aan te passen aan de veranderende vraag, kan dat ook. De provincie
bemoeit zich dan niet met de uitvoering van de zorg. Per slot van rekening zijn de diverse instellingen
op dit punt deskundiger dan de provincie. De provincie gaat wel sturen op de output: de resultaten.

,QWHUVHFWRUDOH�VDPHQKDQJ
Regieverantwoordelijkheid betekent voor de provincie ook dat zij in samenspraak met andere partijen
wil komen tot een intersectoraal samenhangend en op de vraag afgestemd aanbod van jeugdhulpverle-
ning, jeugdbescherming en jeugd-GGZ. De provincie ziet zichzelf daarbij in een actieve stimulerende
rol: richting geven aan het brede jeugdzorgbeleid én ruimte bieden aan de diverse partners om vanuit
hun eigen professionaliteit zelf te bepalen hoe zij dat beleid uitvoeren. Ook in dit verband is het be-
langrijk verantwoordelijkheden van en tussen partners (opnieuw) te benoemen en te bevestigen. Al-
leen zo neemt de provincie eenieder serieus en kunnen alle betrokken partners elkaar ook aanspreken.

0DDWVFKDSSHOLMN�RQGHUQHPHUVFKDS
De provincie wil zorgaanbieders ruimte bieden om zich als maatschappelijk ondernemer te ontwikke-
len binnen een meer vraaggestuurd stelsel. Een dergelijk ondernemerschap is logisch verbonden met
het idee van marktwerking in de jeugdzorg, zoals dat in de wet wordt voorgesteld.
Dat betekent dat zorgaanbieders voldoende ruimte moeten krijgen om op basis van de eigen professio-
naliteit vorm te geven aan hun verantwoordelijkheid, namelijk zorg bieden die optimaal aansluit op de
hulpvragen en behoeften van cliënten.
Het provinciale beleid is erop gericht om randvoorwaarden te scheppen zodat zorgaanbieders flexibel
kunnen werken. Wat betreft de marktwerking zoals die in de wet wordt vastgesteld, is een nuancering
op zijn plaats. Van een echte jeugdzorgmarkt zal de komende jaren nog geen sprake zijn. Immers, de
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vraag is (veel) groter dan het aanbod en de aard van het 'product' brengt ook onder andere geografische
en organisatorische beperkingen met zich mee.
De voorgestelde versterking van marktwerking in het zorgaanbod maakt wel dat zorgaanbieders op
transparante wijze verantwoording afleggen over de inzet van de beschikbaar gestelde collectieve
middelen ten behoeve van de zorg. Ze moeten laten zien dat die doelmatig en doelgericht is geweest.
Alleen zo kan de provincie sturen op kwaliteit en resultaat - en minder op handhaving van procedures
en regels.

6OHXWHOSRVLWLH�EXUHDX�MHXJG]RUJ
Het bureau jeugdzorg legt in het kader van haar indicatietaak de aanspraken op jeugdzorg vast. Zij
heeft daarmee een sleutelpositie in het nieuwe stelsel en bepaalt in hoge mate de aard en omvang van
het beroep dat op jeugdzorg wordt gedaan. Bureau jeugdzorg staat met andere woorden op het kruis-
punt van vraag en aanbod en neemt daar een monopolie positie in. Het invoeren van het (door een
indicatiestelling gegeven) recht op jeugdzorg, houdt in dat de provincie bij het financieren van zorg de
indicatiestellingen volgt. Het bureau jeugdzorg is daarmee dé partner van de provincie in het realiseren
van een vraaggestuurd aanbod.
De provincie heeft ten aanzien van bureau jeugdzorg - vanwege de centrale rol die het bureau speelt
binnen het totale stelsel - een meer directe relatie dan ten aanzien van de andere instellingen. Ook hier
werkt de provincie toe naar een situatie waarin zij de eigen professionele verantwoordelijkheid van het
bureau stimuleert en ruimte biedt om deze verantwoordelijkheid binnen door het Rijk en de provincie
vastgestelde kaders vorm te geven. Naarmate bureau jeugdzorg en zorgaanbieders er beter in slagen
om gezamenlijk op cliëntniveau tot vraagsturing te komen - waarbij  kwaliteit van zorg en onafhanke-
lijkheid van de indicatiestelling gewaarborgd zijn - kan de provincie meer op afstand blijven.
Ten aanzien van de zorgaanbieders heeft bureau jeugdzorg een actieve, signalerende rol waar het gaat
om het verbeteren van de aansluiting van vraag en aanbod. Hierover informeert het bureau de provin-
cie over ontwikkelingen in de vraag en knelpunten in de aansluiting van vraag en aanbod. Op basis
daarvan besluit de provincie welke zorg voor het komende jaar wordt ingekocht, zodat een sluitend,
toereikend en samenhangend aanbod beschikbaar is.

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW��
• De provincie, bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders verhelderen wat ieders taken en verantwoor-

delijkheden onder de nieuwe wet zijn.5HVXOWDDW��het sluiten van een ‘tripartiete rollenovereenkomst’.

*HPHHQWHQ
Gemeenten spelen een cruciale rol wanneer het gaat om het versterken van de samenhang tussen
jeugdzorg en lokaal jeugdbeleid. Zij zijn de regisseurs van het lokale jeugdbeleid. In zijn totaliteit
functioneert de jeugdzorg pas goed wanneer er een goed functionerend en samenhangend stelsel van
basisvoorzieningen bestaat, gericht op vroegsignalering en hulpverlening bij minder zware en minder
complexe problematiek. Gemeenten zijn hiervoor primair verantwoordelijk en hebben hierin een eigen
bestuurlijke verantwoordelijkheid. De relatie met de provincie kan daarbij getypeerd worden als een
van complementair bestuur. De provincie streeft ernaar de relatie met de gemeenten verder uit te bou-
wen waarbij de resultaatafspraken in de nieuwe convenanten leidend zijn.

=RUJNDQWRUHQ�HQ�0LQLVWHULH�YDQ�-XVWLWLH
Wat betreft het geïndiceerde zorgaanbod van de jeugd-GGZ, de jeugd-LVG  en de JJI‘s (Justitiële
Jeugdinrichtingen)�ligt de verantwoordelijkheid voor aansturing bij de betreffende financiers. De pro-
vincie is, gelet op haar regiefunctie, wel verantwoordelijk voor de afstemming tussen de verschillende
sectoren.
Ook loopt de financiering van de indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg Utrecht voor de jeugd-GGZ,
de JJI’s (civielrechtelijke plaatsingen) via de provincie. Gezien deze verdeling in verantwoordelijkhe-
den zoekt de provincie de afstemming vooral door middel van overleg met de financiers van de niet
door de provincie bekostigde jeugdzorg, de zorgkantoren en het Ministerie van Justitie, en minder met
de uitvoerende instellingen.
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� &RQWH[W��JURHLHQG�EHURHS�RS�MHXJG]RUJ
De provincie is verantwoordelijk voor een op de vraag afgestemd aanbod van jeugdzorg, zeker waar
het gaat om jeugdzorg die door de provincie bekostigd wordt. Daarvoor is een systematisch inzicht in
de kwantitatieve ontwikkeling van vraag en aanbod in de jeugdzorg noodzakelijk.
Dit hoofdstuk beschrijft deze ontwikkelingen op hoofdlijnen. In de hoofdstukken die volgen, wordt
nader ingegaan op de beleidsmatige consequenties ervan voor de toegang tot de jeugdzorg (hoofdstuk
3) en het zorgaanbod (hoofdstuk 4). Bijlage 2 'Vraag en aanbod in de jeugdzorg' bevat een groot aantal
relevante tabellen.

��� 2QWZLNNHOLQJHQ�LQ�GH�YUDDJ�QDDU�MHXJG]RUJ
De vraag naar jeugdzorg groeit. Volgens de gegevens van Bureau Jeugdzorg Utrecht nam de instroom
in 2002 toe met zo’n 13 procent  tot ruim 5.500 cliënten per jaar. Dit aantal is exclusief de nu nog
rechtstreekse instroom in de jeugd-GGZ. De groei kwam voor een belangrijk deel voor rekening van
het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).
Toegang tot de jeugdzorg kent de verschillende functies, waaronder: aanmelding, screening en indica-
tiestelling. De nieuwe Wet op de jeugdzorg schrijft voor dat al deze toegangsfuncties door het bureau
jeugdzorg dienen te worden uitgevoerd – met als enige uitzondering een beperkte groep cliënten van
de jeugd-GGZ (cliënten met een evidente psychiatrische problematiek). Nu is dat (nog) niet het geval:
naar schatting stromen zo'n 1.000 cliënten per jaar de jeugd-GGZ in zonder tussenkomst van het bu-
reau. Vanaf 2004 neemt bureau jeugdzorg van deze 1.000 naar verwachting zo'n 750 voor haar reke-
ning�
Na een lange periode van groei daalde het aantal nieuwe cliënten jeugdbescherming in 2001 met zo’n
38 procent. In 2002 was sprake van een zeker herstel van de instroom. Het totaal aantal cliënten in de
jeugdbescherming nam de afgelopen twee jaar af met zo’n 8 procent. Landelijk is er sprake van een
vergelijkbare trend. De daling lijkt nu echter weer wat af te vlakken.
Het aantal cliënten jeugdreclassering stijgt daarentegen sterk, mede als gevolg van de toegenomen
intensiteit waarmee (jeugd)criminaliteitsbestrijding ter hand is genomen. In de periode 2000 – 2002 is
sprake van een stijging met 56 procent.

Verwacht wordt dat de behoefte aan uitvoering van taken van�bureau jeugdzorg de komende jaren
blijft stijgen onder invloed van onder meer de volgende factoren:
• een autonome groei van de vraag. Alleen al op�basis van demografische ontwikkelingen heeft de

landelijke Taskforce Wachtlijsten Jeugdzorg een prognose gemaakt die uitwijst dat de vraag naar
jeugdzorg in 2007 gestegen zal zijn met 4,5 procent ten opzichte van 2002. Voor 2004 wordt in de-
ze prognose uitgegaan van een groei van 2,5 procent;

• de instroom in de jeugd-GGZ via bureau jeugdzorg.
Voor Bureau Jeugdzorg Utrecht komt dit neer op circa 750 cliënten op jaarbasis. De instroom in
Bureau Jeugdzorg Utrecht neemt daarmee met 13 procent toe. Gelet op de aard van deze cliënten-
stroom moet ervan worden uitgegaan dat het bureau voor al deze cliënten een volledig indicatie-
traject zal moeten uitvoeren. Ook cliënten die tot op heden na de screening door het bureau werden
verwezen naar de jeugd-GGZ worden vanaf 2004 door het bureau geïndiceerd en vervolgens toe-
geleid naar de (geïndiceerde) zorg (cijfers van 2002: 180 extra cliënten);

• maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen. Versterking van preventie en lichte hulp door
lokale voorzieningen kunnen de instroom beperken, maar tegelijkertijd is het denkbaar dat deze
voorzieningen door vroegsignalering�de vraag doen toenemen. Beleidsmatig gewenste ontwikke-
lingen zoals verbetering van de toegankelijkheid van het bureau of een meer outreachende werk-
wijze kunnen eveneens een opwaarts effect geven aan het beroep jeugdzorg. Ook kunnen bijvoor-
beeld de invoering van het nieuwe stelsel, het recht op jeugdzorg of veranderingen in de problema-
tiek van invloed zijn op de vraag naar activiteiten van het bureau. Al deze ontwikkelingen tezamen
leiden naar�verwachting�tot een toenemend beroep op jeugdzorg, dat echter nog�niet goed kwantifi-
ceerbaar is.
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��� 2QWZLNNHOLQJHQ�LQ�FDSDFLWHLW�HQ�DDQERG
Met invoering van recht op jeugdzorg krijgt de provincie nog nadrukkelijker dan voorheen de opdracht
om de aanspraken op jeugdhulp optimaal te garanderen. In dat verband is het essentieel om zicht te
hebben op capaciteitsontwikkeling, de realisatie (bezetting) van de capaciteit en de duur van de hulp-
verlening.

������%XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW
7RHJDQJ
De afgelopen drie jaar is capaciteit voor diverse toegangsfuncties van Bureau Jeugdzorg Utrecht ver-
hoogd. De toename op deze functies varieert tussen de 8 en 23 procent. Een deel van de aangemelde
cliënten (circa 6.5 procent) wordt direct of na screening terugverwezen naar de basisvoorzieningen. In
ongeveer 13,5 procent van de gevallen blijft het bij een éénmalig advies. De rest, verreweg de meeste
cliënten dus, krijgt een indicatie voor jeugdhulp (30 procent), de jeugd-GGZ (7 procent) of lichte am-
bulante hulp door het bureau zelf (44 procent).
Voor wat betreft aanmelding en screening is de thans toegekende capaciteit bij het bureau jeugdzorg
ruimschoots voldoende. De andere toegangsfuncties (diagnostiek, indicatiestelling, plaatsing, casema-
nagement) hebben te maken met een tekort aan capaciteit. (De overcapaciteit in het eerste deel van de
toegang wordt gebruikt in het tweede deel).
Het toenemende beroep op toegangsfuncties aanmelding en screening kan met de huidige capaciteit
worden opgevangen, zelfs als de sterke groei van de afgelopen jaren doorzet en de extra instroom van
cliënten jeugd-GGZ wordt meegerekend.
Anders is dit voor met name diagnostiek en indicatiestelling. Demografische ontwikkelingen wijzen
op een groei en met name de extra instroom van cliënten voor de jeugd-GGZ zal in combinatie met de
reeds bestaande capaciteitstekorten, vanaf 2004 leiden tot een capaciteitstekort van meer dan 1.000
cliënten. Het Utrechtse aandeel van de landelijk gereserveerde middelen uit de AWBZ (in verband met
de overheveling van jeugd-GGZ cliënten naar het bureau jeugdzorg) is volstrekt ontoereikend om de
extra instroom op te vangen.

$GYLHV�HQ�0HOGSXQW�.LQGHUPLVKDQGHOLQJ��$0.�
Op basis van voorlopige landelijke normen heeft de provincie met Bureau Jeugdzorg Utrecht afspra-
ken gemaakt over capaciteit van het AMK. De capaciteit van het AMK is in de periode 2000-2002
ruim 20 procent gegroeid, zodat het bureau in staat geacht wordt 2.982 aanmeldingen per jaar te ver-
werken.
Uitgaande van de bestaande afspraken en de tot nog toe gehanteerde financiële normering, kan de
voorspelde (autonome) groei van de vraag bij het AMK nog binnen de beschikbare capaciteit worden
opgevangen. Maar als de feitelijke groei van de laatste drie jaar (gemiddeld zo’n 7 procent per jaar)
doorzet, is vanaf 2005 een uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk.

-HXJGEHVFKHUPLQJ�HQ�MHXJGUHFODVVHULQJ
De jeugdbescherming en jeugdreclassering worden tot op heden door het Ministerie van Justitie gefi-
nancierd op basis van een vorm van open-eind financiering. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal
cliënten (op peildata) dat op grond van een rechterlijke uitspraak daadwerkelijk begeleiding ontvangt
van het bureau jeugdzorg. In principe volgt daarmee de beschikbare capaciteit de daadwerkelijke be-
hoefte. Zoals eerder aangegeven is daarbij voor de jeugdbescherming sprake geweest van een daling
en lijkt thans sprake van een stabilisatie. Bezien moet worden of deze zich de komende jaren zal
voortzetten.
Het beroep op de jeugdreclassering is de afgelopen jaren explosief gestegen. Mede gelet op de be-
leidsvoornemens inzake de bestrijding van de jeugdcriminaliteit moet ook voor de komende jaren re-
kening gehouden worden met een verdere stijging.
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/LFKWH�DPEXODQWH�KXOS
Over de afgelopen 3 jaar is, in het kader van de bestrijding van de wachtlijsten, de capaciteit voor de
lichte ambulante hulp verhoogd met 57 procent. De capaciteitsverhoging is deels van incidentele aard.
In 2001 en 2002 is het aantal cliënten dat deze vorm van hulp ontvangt, gestegen met 35 procent.
Op grond van de huidige praktijk is nog sprake van een tekort aan capaciteit voor deze hulp. Bureau
Jeugdzorg Utrecht geeft aan dat de wachtlijst voor de betreffende hulp toeneemt. Op dit moment be-
staat echter onzekerheid over de betrouwbaarheid van de gegevens hierover.
Op lichte ambulante hulp van bureau jeugdzorg bestaat op basis van de wet geen recht. Landelijk is
afgesproken dat deze hulp door het bureau alleen geboden kan worden als is vastgesteld dat een aan-
spraak op jeugdzorg niet nodig is. Als in dergelijke gevallen doorverwijzing vanuit klantvriendelijk-
heid niet wenselijk is, mag het bureau ambulante hulp bieden tot gemiddeld vijf gesprekken.
Bureau Jeugdzorg Utrecht mag dus op grond hiervan in de toekomst geen lichte ambulante zorg boven
gemiddeld 5 gesprekken meer verlenen. De vraag naar lichte ambulante hulp zal in de toekomst voor-
namelijk door de gemeenten moeten worden opgevangen.
Uitgaande van de huidige uitvoeringspraktijk van Bureau Jeugdzorg Utrecht (de gerealiseerde produc-
tie in 2002, de wachtlijst op 1 april 2003 en de autonome groei van de vraag) zou in 2004 een capaci-
teit van naar schatting 1.575 lichte ambulante trajecten noodzakelijk zijn.

������=RUJDDQERG�MHXJGKXOSYHUOHQLQJ
5HVLGHQWLHHO
Door ombouw is de residentiële capaciteit in de periode 2000 – 2003 met 7 procent gedaald tot 453
plaatsen. Dit is gepaard gegaan met een forse verschuiving van de lichtere naar de zwaardere vormen
van residentiële hulp.
De gemiddelde bezetting van de residentiële capaciteit is de afgelopen 6 jaar laag te noemen: 90,1
procent. Er zijn echter grote verschillen tussen de verschillende hulpvarianten. Ook zijn er grote ver-
schillen tussen zorgaanbieders: de gemiddelde bezetting over de afgelopen zes jaar loopt uiteen van
95,8 tot 80,5 procent. Deze verschillen zijn niet volledig te verklaren door de verschillen in vormen
van residentiële hulp die de betreffende aanbieders bieden. Ook binnen de hulpvarianten lopen de be-
zettingscijfers tussen zorgaanbieders sterk uiteen.
De gemiddelde behandelduur (exclusief crisisopvang) is in 2002 met ruim 3 procent afgenomen tot
14,3 maanden. Ook hier bestaan grote verschillen tussen de hulpvarianten en daarbinnen tussen
zorgaanbieders. De residentiële behandelduur – in totaal genomen - varieerde voor de verschillende
aanbieders�in 2002 van 8,6 tot 43 maanden. Ook binnen de afzonderlijke hulpvarianten verschilt de
behandelduur tussen de aanbieders sterk.

'DJEHKDQGHOLQJ
Sinds 2000 is de capaciteit dagbehandeling licht gedaald, van 319 naar 310 plaatsen. Ook hier vond
een verschuiving plaats van lichtere naar zwaardere varianten. De bezetting is in 2002 toegenomen
van 95,8 naar 97,3 procent. Over de afgelopen vijf jaar is de bezetting ook hoog: gemiddeld 99 pro-
cent.
De gemiddelde behandelduur dagbehandeling is in 2002 licht toegenomen met één maand�(4 procent).
Uitzondering hierop vormt de basisvariant, waarvan de behandelduur licht daalde.

3OHHJ]RUJ
De capaciteit pleegzorg is de afgelopen jaren gelijk gebleven. Het aantal cliënten dat in pleegzorg is
opgenomen is in 2002 gegroeid met 16 procent. Dit hangt mede samen met de substantiële toename
van de bezetting. In de periode 1998 – 2002 is deze toegenomen van 80 naar 90,2  procent. Overigens
zijn er ook hier grote verschillen tussen de verschillende varianten in pleegzorg.
De behandelduur van pleegzorg vertoonde in 2002 een forse daling: met 30 procent tot 20,9 maanden.
Het beeld is per pleegzorgvariant erg verschillend. Een verklaring van de sterke daling in behandel-
duur is op basis van deze gegevens dan ook nog moeilijk te geven.
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*HwQGLFHHUG�DPEXODQW
Aangezien er pas recent normprijzen zijn vastgesteld, kan de capaciteitsontwikkeling tot 2003 van
geïndiceerde ambulante hulp hier alleen nog in budget uitgedrukt worden. In de periode 2000 tot en
met 2003 steeg het budget tot   2.920.000, dat betekent een groei van 290 procent. Een klein�deel van
deze�groei�is incidenteel in het kader van de wachtlijstbestrijding. Indien deze tijdelijke middelen niet
worden meegerekend, zou de groei uitkomen op ongeveer 260 procent.
In 2002 nam de instroom toe met 60 cliënten tot in totaal 322 cliënten.
De behandelduur daalde in�2002 met 12 procent tot 9,5 maand. Vanwege het diverse karakter in aan-
bod en het soms specifieke karakter van de extra capaciteit die met incidentele wachtlijstmiddelen is
ontwikkeld in 2002, kan nog niet worden gesproken van een mogelijk structurele trend.

��� :DFKWOLMVWHQ
%XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW
Bij een aantal toegangsfuncties is sprake van een tekort aan capaciteit, verwacht wordt dat er vooral
problemen ontstaat bij de diagnostiek- en de indicatiefunctie. Hoewel bruikbare,  meer exacte gege-
vens hierover vooralsnog ontbreken, is bij de lichte ambulante hulp duidelijk sprake van een wacht-
lijst.�In de toekomst zal deze hulpvorm vooral door de gemeenten moeten worden geboden.
De totale gemiddelde doorlooptijd voor cliënten voor het verkrijgen van een indicatie is in 2002 zeer
sterk gedaald tot ruim 15 werkdagen, een daling van zo’n 70 procent. Daar staat een substantiële toe-
name van de wachtlijst tegenover bij het AMK van 16 cliënten naar 85 cliënten in april 2003. Sinds-
dien is sprake van een lichte daling naar 79 cliënten op 1 juli 2003. Afgesproken is dat onder voor-
waarde dat er geen onverwacht verloop is onder het personeel van het AMK, en onder voorwaarde dat
zich in de vraag geen onverwachte ontwikkelingen voordoen, de wachtlijst bij het AMK 1 juli 2004 is
opgelost.

*HwQGLFHHUGH�MHXJGKXOSYHUOHQLQJ
Na een stijging in de eerste helft van 2002, is nu een stabilisatie waar te nemen in de wachtlijst geïndi-
ceerde jeugdhulpverlening. In de eerste helft van 2002 steeg deze wachtlijst nog met 38 procent om
vervolgens te stabiliseren. Het eerste kwartaal van 2003 laat een daling met bijna 18 procent zien.
Uitzondering hierop vormt de geïndiceerde ambulante hulp. Na een daling in de tweede helft van
2002, vertoonde de wachtlijst het eerste kwartaal van 2003 weer een stijging. Dit hangt waarschijnlijk
samen met de toename van het aantal indicaties voor deze hulp in deze zelfde periode.

*HwQGLFHHUGH�MHXJG�**=
Het aantal wachtenden aan de toegangspoort van de jeugd-GGZ is in de periode 2001 tot 2003 ge-
groeid met ruim 40 procent tot zo’n 1000 cliënten. Het aantal cliënten dat op een behandeling wacht is
in dezelfde periode gegroeid met 112 procent tot 338 cliënten. Daar staat tegenover dat de gemiddelde
wachttijden daalden, met uitzondering van de wachttijd voor een intake.
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�� 7RHJDQJ�WRW�GH�MHXJG]RUJ
Als centrale schakelorganisatie tussen vraag en aanbod in de jeugdzorg, speelt bureau jeugdzorg een
cruciale rol in het nieuwe wettelijke stelsel jeugdzorg. Het bureau bepaalt in hoge mate de aard en
omvang van het beroep dat op jeugdzorg wordt gedaan.
Nu de landelijke kaders voor bureau jeugdzorg grotendeels zijn uitgekristalliseerd, kan de inhoudelijke
vormgeving van Bureau Jeugdzorg Utrecht verder worden uitgewerkt. In dit hoofdstuk worden de
belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingstaken van Bureau Jeugdzorg Utrecht beschreven voor de be-
leidsperiode 2004-2007. De provincie heeft zich ten doel gesteld om de wachtlijsten af te bouwen en
ervoor te zorgen dat de (her)indicatiestelling zorgt voor een adequate vertaling van de hulpvraag naar
een gewenst aanbod (op basis van het zo-zo-zo principe).

��� (HQ�EHUHLNEDUH��LQWHJUDOH�HQ�LQWHUVHFWRUDOH�WRHJDQJ
Het tegengaan van (sectorale) verkokering in de toegang tot de jeugdzorg is één van de centrale doel-
stellingen bij de vorming van de bureaus jeugdzorg. Landelijk werkt men aan een uniform referentie-
werkmodel voor alle bureaus jeugdzorg. Dit model is in het najaar van 2003 klaar. Op basis van het
referentiewerkmodel worden ook de landelijke richtprijzen ontwikkeld voor de diverse producten (ta-
ken) van het bureau.
In 0RUJHQ�JHEHXUW�KHW� heeft de provincie met Bureau Jeugdzorg Utrecht afgesproken dat het bureau
een plan van aanpak opstelt dat leidt tot een integrale en intersectorale uitvoering van de toegangsta-
ken volgens het landelijke referentiewerkmodel. Verder heeft de provincie het voornemen om een
systematiek van  productfinanciering in te voeren die gebaseerd is op de in het model gedefinieerde
producten.
Een tweede belangrijke doelstelling van bureau jeugdzorg is het realiseren van een laagdrempelige,
zichtbare toegang. In 2002 heeft de provincie – na overleg met Bureau Jeugdzorg Utrecht - besloten
om de indeling in regio’s van Bureau Jeugdzorg Utrecht beter te laten aansluiten op de regio-
indelingen van de voorliggende voorzieningen (zoals AMW, GGD, RMC) en de diverse intergemeen-
telijke samenwerkingsverbanden. De nieuwe regio indeling voldoet aan de eisen van spreiding en be-
reikbaarheid. Voor 2004 en de daarop volgende jaren zijn daarop geen verdere beleidsinitiatieven
noodzakelijk.

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW��
• In het kader van de implementatie van het vast te stellen referentiewerkmodel maakt de provincie

afspraken met Bureau Jeugdzorg Utrecht over de uitvoering van de toegangstaken.5HVXOWDDW��de werkprocessen van Bureau Jeugdzorg Utrecht zijn conform het landelijk vastgestelde
referentiewerkmodel ingericht.

��� ,QGLFDWLHVWHOOLQJ
Indicatiestelling behoort tot de kerntaken van bureau jeugdzorg. De provincie Utrecht richt zich op de
volgende vier aspecten:
• ]R�]R�]R�EHOHLG�
In 0RUJHQ�JHEHXUW�KHW� was het ontwikkelen van beoordelingsinstrumenten voor indicatiestelling al
een actiepunt. Inmiddels worden ook vanuit het Rijk trajecten ingezet om het zo-zo-zo uitgangspunt
bij indicatiestelling te verankeren in de werkwijze van de bureaus jeugdzorg. De provincie vindt het
positief dat Bureau Jeugdzorg Utrecht veel inspanningen verricht om de kwaliteit van indicatiestelling
te verhogen;
• V\VWHPDWLHN

                                                
1 Zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis.
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De landelijke normering van het zorgaanbod en indicatiestelling op basis van bekostigingseenheden
zijn voorwaarden om de vraag naar jeugdzorg in beeld te brengen. Enerzijds omdat langs die weg een
helder beeld aan de cliënt geboden kan worden over de inhoud van diens aanspraak op zorg. Ander-
zijds biedt een indicatie op basis van bekostigingseenheden de zorgaanbieder helderheid over de te
bieden zorgverlening en de daarbij door hem te hanteren grenzen. Deze informatie is voor de provincie
noodzakelijk bij het invullen van haar rol als inkoper van zorg. Een dergelijke onderbouwing is voor
het rijk noodzakelijk om de doeluitkering te kunnen aanpassen aan de vraagontwikkeling. Daarom
geeft de provincie Utrecht hoge prioriteit aan het invoeren van een indicatiesystematiek op basis van
bekostigingseenheden;
• MHXJG�**=
Vanaf 2004 worden middelen vanuit de AWBZ overgeheveld naar de doeluitkering bureau jeugdzorg.
Vanaf dat moment kan alleen bureau jeugdzorg een aanspraak op jeugd-GGZ vaststellen, op een be-
perkt aantal uitzonderingen na. De inbedding van deskundigheid in Bureau Jeugdzorg Utrecht op het
terrein van jeugd-GGZ is totnogtoe moeizaam verlopen, ondanks landelijke afspraken hierover. In
samenspraak met de zorgverzekeraars spant de provincie zich nadrukkelijk in om dit noodzakelijke
overdrachtsproces te versnellen. Wel maakt zij zich ernstig zorgen of de middelen die tot op heden
voor deze overdracht zijn gereserveerd, toereikend zijn;
• MHXJG�/9*
Hoewel er langere tijd sprake van is, wordt de indicatietaak voor de jeugd-LVG vooralsnog niet over-
gedragen naar het bureau jeugdzorg. De huidige jeugd-LVG sector is door wet- en regelgeving veran-
kerd in de gehandicaptensector. Landelijke pilots zullen moeten uitwijzen hoe de samenhang tussen
beide deelsectoren met het oog op hun toegankelijkheid het beste gegarandeerd kan worden. Op basis
daarvan zal ook in Utrecht meer samenhang worden aangebracht.
In afwachting van deze ontwikkelingen bespreken het Bureau Jeugdzorg Utrecht en het LCIG (het
bureau dat de indicaties stelt voor de gehandicaptenzorg) sinds 2002 al samen de aanvragen voor
LVG-zorg. De SPD en Bureau Jeugdzorg Utrecht oriënteren zich op een vergelijkbare vorm van sa-
menwerking.

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW��
• in samenhang met de landelijke initiatieven wordt aan Bureau Jeugdzorg Utrecht gevraagd om

voorstellen te doen ten aanzien van het ontwikkelen van “instrumenten” waarmee de daadwerkelij-
ke toepassing van de zo-zo-zo uitgangspunten van de wet bij de (her)indicatiestelling kunnen wor-
den gegarandeerd;

• zodra de bekostigingseenheden zijn vastgesteld, bevordert de provincie dat deze systematiek bij de
indicatiestelling en de herindicatiestelling in Utrecht wordt geïmplementeerd.5HVXOWDDW: uiterlijk vanaf 1-1-2005 (indien mogelijk eerder) volledige uitvoering van indicatiestelling

op basis van wettelijke eisen en zo-zo-zo principe.

$FWLHSXQW��
• monitoren van de afspraken tussen Bureau Jeugdzorg Utrecht en jeugd-GGZ over inzet expertise

vanuit de jeugd-GGZ in het bureau;
• bij knelpunten actief bijdragen aan het zelfoplossend vermogen van de betrokken partijen, met

name door in overleg te treden met de zorgverzekeraars.5HVXOWDDW: inbedding van jeugd-GGZ deskundigheid in Bureau Jeugdzorg Utrecht, opdat jeugdigen
met een GGZ-problematiek correct worden geïndiceerd.

$FWLHSXQW��
• Voortzetting samenwerking Bureau Jeugdzorg Utrecht en het LCIG en oriëntatie op een vergelijk-

bare vorm van samenwerking met de SPD, waarbij rekening wordt gehouden met de uitkomsten
van de landelijke pilots.5HVXOWDDW��adequate vorm van samenwerking.
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��� =RUJEHPLGGHOLQJ�HQ�FDVHPDQDJHPHQW
Vanaf 2004 krijgt de cliënt met het indicatiebesluit een recht op zorg. De huidige functie zorgtoewij-
zing moet worden aangepast aan een op de wet gebaseerde vorm van zorgbemiddeling op basis van
het indicatiebesluit. De functie van casemanagement dient in samenhang met de aanpassing van de
functie zorgtoewijzing nader uitgewerkt te worden. De casemanager begeleidt de cliënt na het indica-
tiebesluit bij het tot gelding maken van zijn aanspraak op zorg.

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW��
• De provincie maakt afspraken met Bureau Jeugdzorg Utrecht over de omvorming van zorgtoewij-

zing naar zorgbemiddeling en de verdere invulling van de zogenaamde casemanagementtaken - te
realiseren aan de hand van het landelijke referentiewerkmodel.5HVXOWDDW: Bureau Jeugdzorg Utrecht voert uiterlijk vanaf 1-1-2005 (indien mogelijk eerder) zorgbe-

middeling en casemanagement uit conform het landelijk vastgesteld referentiemodel.

��� $GYLHV��HQ�0HOGSXQW�.LQGHUPLVKDQGHOLQJ
Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is sinds 1999 als organisatorische eenheid on-
derdeel van Bureau Jeugdzorg Utrecht. De problematiek die bij het AMK gemeld wordt, is zeer ern-
stig. Wachten op hulp moet daarom voorkomen worden. De huidige capaciteit van het AMK is toerei-
kend. Maar als de groei van de laatste drie jaar doorzet, is vanaf 2005 een uitbreiding van de capaciteit
noodzakelijk om ‘wachten op hulp’ te voorkomen.

���� 'HFHQWUDOLVDWLH�MHXJGEHVFKHUPLQJ�HQ�MHXJGUHFODVVHULQJ
Per 1 januari 2004 worden de financiering, de planning en het beleid met betrekking tot de jeugdbe-
scherming en jeugdreclassering, gedecentraliseerd naar de provincies. Jeugdbescherming en jeugdre-
classering zijn twee nieuwe beleidsthema’s voor de provincie. Het jaar 2003 stond in het teken van
voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Het jaar 2004
zal in het teken staan van een inhoudelijke verdieping in de thema’s jeugdbescherming en jeugdreclas-
sering en het formuleren van actiepunten, zodat voor de periode 2005-2007 helder wordt wat de pro-
vincie nastreeft. Inmiddels zijn er landelijk al wel bestuurlijke afspraken gemaakt over de wijze waar-
op de beschikbare middelen – waarvan de hoogte historisch gegroeid is – worden gedecentraliseerd.
Binnen de kaders van de nieuwe financieringssystematiek blijft de provincie Utrecht zorgen voor een
ordentelijke voortzetting van de financiering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Daarbij
wordt uitgegaan van de pxq-systematiek zoals die voor nagenoeg alle andere taken van Bureau Jeugd-
zorg Utrecht geldt.
Als onderdeel van de decentralisatie van de landelijke voorzieningen gaan de middelen van de voor-
heen landelijke (gezins)voogdij-instellingen (waaronder SGJ) naar de doeluitkering van bureau jeugd-
zorg (zie hoofdstuk 4.1).

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW��
• Uitvoeren van een inhoudelijke en beleidsmatige oriëntatie op de thema’s jeugdbescherming en

jeugdreclassering5HVXOWDDW: het uitvoeringsprogramma 2005 is inhoudelijk gevoed met prioriteiten en actiepunten op
het gebied van de thema’s jeugdbescherming en jeugdreclassering.

��� /LFKWH�DPEXODQWH�KXOS
Lichte ambulante hulp valt niet onder het recht op jeugdzorg en behoort primair tot de verantwoorde-
lijkheid van gemeenten, maar bureau jeugdzorg behoudt een beperkte mogelijkheid om lichte ambu-
lante hulp te bieden. Ter uitwerking van de Wet op de jeugdzorg zijn er inmiddels landelijke bestuur-
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lijke afspraken gemaakt tussen alle betrokken partijen over de positionering, omvang en financiering
van deze lichte ambulante hulp door bureau jeugdzorg. Als het bureau in het kader van haar indicatie-
taken heeft vastgesteld dat een cliënt niet in aanmerking komt voor geïndiceerde jeugdzorg, dan kan
zij lichte ambulante hulp bieden als doorverwijzing naar voorliggende voorzieningen vanuit het oog-
punt van klantvriendelijkheid onwenselijk is. Op grond van de afspraken kan het bureau deze hulp
bieden gedurende maximaal een half jaar en tot gemiddeld vijf gesprekken per cliënt. Het doorverwij-
zen van cliënten vanuit het lokale jeugdbeleid naar bureau jeugdzorg voor lichte ambulante hulp ligt
op grond hiervan niet langer in de rede. De vraag is echter of het lokale veld deze vraag nu reeds aan-
kan.
Bureau Jeugdzorg Utrecht voert nu nog relatief veel lichte ambulante hulp uit. Een deel van deze hulp
heeft een intensiever c.q. langduriger karakter dan het vastgestelde gemiddelde van 5 gesprekken.
Deze praktijk zal moeten worden aangepast aan de nieuwe wet en de landelijke afspraken. Provincie
Utrecht hecht eraan dat dit zorgvuldig gebeurt en wil de capaciteit lichte ambulante hulp heroverwe-
gen, in relatie tot de eisen die aan bureau jeugdzorg gesteld worden ten aanzien van outreachend wer-
ken.
De inzet van Bureau Jeugdzorg Utrecht in consultatie en deskundigheidsbevordering bij gemeenten
wordt voortgezet. Deze ondersteuning van het lokale veld behoort tot de wettelijke taak van bureau
jeugdzorg en is essentieel om op langere termijn het beroep op de jeugdzorg binnen de perken te hou-
den. Bureau jeugdzorg moet zich als toegang tot de jeugdzorg ook blijven inzetten op de zgn. moeilijk
bereikbare groepen, groepen die in het lokale veld vaak wel bekend zijn maar die de jeugdzorg niet
bereiken. De provincie Utrecht wil ervoor waken dat de beperking van de mogelijkheden voor lichte
ambulante hulp het bereiken van de problematische groepen in de weg zal staan.

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW��
• De provincie maakt met Bureau Jeugdzorg Utrecht afspraken over de omvorming van de lichte

ambulante hulp op basis van de wet en de landelijke afspraken tussen alle betrokken partijen en in
samenhang met de afspraken met gemeenten over de inzet van het lokale jeugdbeleid.

5HVXOWDDW�
• Plan van aanpak waarin de inzet van de capaciteit lichte ambulante hulp bij Bureau Jeugdzorg

Utrecht is heroverwogen;
• Afspraken met gemeenten over de beschikbaarheid van lichte ambulante hulp.

��� 3ULRULWHLWHQ�LQ�GH�WRHJDQJ��ZDFKWOLMVWDDQSDN�
Het lijkt onmogelijk om met de huidige budgetten het recht op jeugdzorg te garanderen. In hoofdstuk
3 is de vraag-ontwikkeling afgezet tegen de beschikbare capaciteit, en is aangegeven waar mogelijk
knelpunten ontstaan bij Bureau Jeugdzorg Utrecht.
De provincie Utrecht wil binnen de in dit hoofdstuk beschreven taken van bureau jeugdzorg voorrang
geven aan taken gericht op jeugdbescherming en jeugdreclassering, het onderzoeken en beoordelen
van meldingen van kindermishandeling (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) en indicatie.
Hierdoor ontstaat het gevaar van een verdringing: als er door groei onvoldoende middelen beschikbaar
zijn voor jeugdbescherming en jeugdreclassering kan dit ten koste gaan van de vrijwillige indicaties.
De provincie houdt dit nauwlettend in de gaten.� indicatietaken.
Deze taken krijgen prioriteit  aangezien hiermee het recht op jeugdzorg wordt vastgesteld. De voorzie-
ne groei als gevolg van demografische ontwikkelingen en met name de extra instroom van cliënten
voor de jeugd-GGZ zal in combinatie met de reeds bestaande tekorten, leiden tot een capaciteitstekort
bij Bureau Jeugdzorg Utrecht;� jeugdbescherming en jeugdreclassering.
De uitvoering van rechterlijke beslissingen krijgt voorrang. Bij jeugdbescherming is sprake van een
stabilisatie van het aantal cliënten. Bij de jeugdreclassering echter, is sprake geweest van een explo-
sieve groei en door de ruime aandacht voor het thema ‘jeugd en veiligheid’ wordt een verdere stijging
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verwacht. Als bij de decentralisatie voldoende financiële middelen worden overgeheveld vanuit het
Ministerie van Justitie, worden geen problemen verwacht;� Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.
Gezien de ernst van de problematiek geeft de provincie het AMK prioriteit. Hoewel de huidige capa-
citeit van het AMK toereikend is, wordt een groei in het aantal meldingen verwacht en kunnen vanaf
2005 tekorten ontstaan.

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW��
• De provincie zal begin 2004 helder aangeven of en in welke mate er extra middelen komen en of

en in welke mate wachtlijsten worden geaccepteerd.5HVXOWDDW��Bureau Jeugdzorg Utrecht en de zorgaanbieders weten vóór april 2004 welke capaciteit in
2004 beschikbaar is.

��� 1D]RUJ
Bureau jeugdzorg wordt vooral neergezet als de 'toegang'. De provincie Utrecht wil in de periode
2004-2007 de aandacht ook richten op de 'uitgang' en de rol die Bureau Jeugdzorg Utrecht kan en
moet spelen in terug(bege)leiding van jeugdigen naar het lokale veld.
Voor de periode 2004-2007 stelt de provincie zich tot doel om de nazorg te verbeteren voor Utrechtse
jongeren na een strafrechtelijke plaatsing in een Justitiële Jeugdinrichting.

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW���
• Oriëntatie op de vorm waarin Bureau Jeugdzorg Utrecht en de Justitiële Jeugdinrichtingen afspra-

ken kunnen maken die de aansluiting en afstemming verbeteren van de nazorg voor strafrechtelijk
geplaatste jeugdigen uit de provincie Utrecht.5HVXOWDDW��Plan van aanpak van Bureau Jeugdzorg Utrecht over de samenwerking met de Justitiële

Jeugdinrichtingen.
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�� �-HXJG]RUJ�RS�LQGLFDWLH��KHW�]RUJDDQERG

De beleidsvoornemens van de provincie met betrekking tot het zorgaanbod zijn gebaseerd op de nieu-
we Wet op de jeugdzorg, het eerder in gang gezette beleid op basis van de inhoudelijke visie en de
ideeën over de invulling van haar regiefunctie (zie hoofdstuk 2). De provincie regisseert en financiert
een toereikend, vraaggestuurd, cliëntgericht, en samenhangend zorgaanbod voor jeugdigen en hun
ouders/verzorgers. Een aanbod bovendien dat dichtbij en zo mogelijk in de eigen leefomgeving van
jeugdigen en ouders/verzorgers geboden wordt, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van
de sociale en/of familiale netwerken van cliënten, de school en het oplossend vermogen van cliënten
zelf (empowerment). Deze visie wordt samengevat in het ‘in-in-in principe’ (in het gezin, in de school
en in de sociale context van het gezin). De provincie heeft zich ten doel gesteld om in deze beleidspe-
riode de wachtlijsten af te bouwen.

��� &RQVHTXHQWLHV�VWHOVHOZLM]LJLQJ
=RUJDDQERG�LQ�EHNRVWLJLQJVHHQKHGHQ
Volgens de nieuwe Wet op de jeugdzorg moeten zorgaanbieders, op basis van het indicatiebesluit van
bureau jeugdzorg, zorgen voor een (intersectoraal) samenhangend aanbod dat is afgestemd op de
hulpvraag. Daarmee wordt de zorgaanbieder in feite de uitvoerder van het indicatiebesluit. De
zorgaanbieder heeft een acceptatieplicht, d.w.z., kan klanten niet afwijzen als de indicatie betrekking
heeft op aanbod waarvoor zij gefinancierd wordt, tenzij hun budget daarvoor op is. Bureau jeugdzorg
kan in het indicatiebesluit een coördinator aanwijzen. De coördinator zorgt voor afstemming tussen de
verschillende zorgaanspraken.
De provincie geeft hoge prioriteit aan invoering van het beschrijven van het hulpaanbod in termen van
bekostigingseenheden. Zodra de bekostigingseenheden landelijk zijn vastgesteld, maakt zij met Bu-
reau Jeugdzorg Utrecht en de zorgaanbieders afspraken om deze systematiek te implementeren (zie
ook hoofdstuk 3.2).

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW���
• Zorgen voor overeenstemming tussen de zorgaanbieders en de provincie over de beschrijving

van het zorgaanbod in bekostigingseenheden (2004). Vanaf 2005 moeten de subsidieaanvra-
gen door de zorgaanbieders op basis van bekostigingseenheden worden ingediend.5HVXOWDDW�����:

• het aanbod is beschreven in de landelijk vastgestelde bekostigingseenheden.5HVXOWDDW������HQ�YHUGHU:
• financiering van het zorgaanbod geheel op basis van pxq systematiek.

=RUJSURJUDPPHULQJ
In 0RUJHQ�JHEHXUW�KHW� is opgenomen dat in 2004 een systematische monitoring zal plaatsvinden van
de behoefte aan meer structurele zorgprogramma’s voor specifieke doelgroepen en de initiatieven van
zorgaanbieders op dit gebied.
Vooruitlopend op deze monitoring is door de zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg Utrecht reeds aan-
dacht gevraagd voor kinderen in de jeugdzorg die langdurige zorg behoeven. Het gaat om kinderen en
gezinnen met complexe en meervoudige problematiek op meerdere terreinen. Deze kinderen en hun
ouders hebben een speciale aanpak en structuur nodig. Een geschikt (intersectoraal) aanbod is voor
deze doelgroep nog niet ontwikkeld.
Op basis van de rapportages - vanaf 2004 te leveren door de zorgaanbieders jeugdhulpverlening en
Bureau Jeugdzorg Utrecht - beziet de provincie of en welke structurele sectorale of intersectorale
zorgprogramma’s een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan een meer cliëntgerichte en vraaggerichte
jeugdzorg.
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Daar waar nodig stimuleert de provincie de zorgaanbieders jeugdhulpverlening om dergelijke pro-
gramma’s te ontwikkelen. Vanuit haar regieverantwoordelijkheid beziet de provincie in het overleg
met het zorgkantoor en/of het Ministerie van Justitie langs welke weg intersectorale zorgprogramma’s
kunnen worden gestimuleerd.

�8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW���
• monitoren van behoefte aan en ontwikkeling van structurele zorgprogramma’s voor specifieke

doelgroepen;
• bij de aanschrijving in het kader van de P&C-cyclus de zorgaanbieders vragen om te rapporte-

ren over hun voornemens met betrekking tot de ontwikkeling van structurele zorgprogramma’s
en de uitvoering daarvan en in overleg met hen de gewenste mate van detail van de rapportage
vaststellen;

• bij de aanschrijving in het kader van de P&C-cyclus Bureau Jeugdzorg Utrecht vragen om te
rapporteren over de behoefte aan structurele zorgprogramma’s.5HVXOWDDW� inzicht in de behoefte aan en de ontwikkeling van structurele zorgprogramma’s voor

specifieke doelgroepen.

'HFHQWUDOLVDWLH�YDQ�ODQGHOLMNH�YRRU]LHQLQJHQ��+DUUHYHOG��+RHQGHUORR�HQ�6*-�
De Hoenderloo Groep en Harreveld zijn (uitsluitend) landelijke aanbieder van jeugdzorg. SGJ vervult
naast aanbieder van jeugdzorg tevens toegangstaken GVI. De verantwoordelijkheid voor de planning
en financiering van de betreffende voorzieningen zal naar de provincies Flevoland, Utrecht en de
grootstedelijke regio Amsterdam worden overgeheveld. Om die reden zal de planning van het tripar-
tiete overleg over de decentralisatie met de Hoenderloo en Harreveld op elkaar worden afgestemd.
SGJ valt – voor wat betreft het aanbod gedeelte - vooralsnog in een apart traject. De meeste zaken
zullen in overleg tussen de provincies onderling en in overleg tussen de provincies en de instellingen
worden voorbereid. Het afrondend tripartiete overleg (tussen de instelling, de provincies en het rijk)
zal per instelling plaatsvinden. Dit zal leiden tot toevoeging van landelijke middelen aan de provinci-
ale doeluitkering.
De afspraken tussen de instelling, het rijk en de provincies zullen in de decentralisatie-beschikking van
het rijk aan de instelling en de drie provincies worden opgenomen of daarbij worden gevoegd. De
beschikkingen dienen in het najaar 2003 gereed
De decentralisatie kent een inpassingsperiode, waarin de bestaande capaciteitsverdeling tussen de pro-
vincies zo veel mogelijk wordt gehandhaafd. De inpassingsperiode  start met de invoering van de Wet
op de jeugdzorg en eindigt uiterlijk op 1-1- 2008.

���� 9HUPDDWVFKDSSHOLMNLQJ�YDQ�GH�]RUJ�RS�LQGLFDWLH��LQ�LQ�LQ�SULQFLSH�
Bij vermaatschappelijking van de zorg gaat het de provincie om de volgende uitgangspunten:
• de geïndiceerde zorg wordt zo veel mogelijk in de leefsituatie van de jeugdige geboden;
• samenhang: de geïndiceerde zorg wordt op zo'n manier geboden dat de contacten en samenwerking

met de lokale voorzieningen voor jeugdigen en ouders/verzorgers tijdens de begeleiding en behan-
deling zo min mogelijk worden doorbroken. De jeugdzorg heeft samen met het onderwijs, het wel-
zijnswerk, het maatschappelijk werk, de jeugdgezondheidszorg en justitie de taak om een sluitende
zorgketen te realiseren van signalering tot en met nazorg.

De in de provincie Utrecht geplande concrete initiatieven worden hier kort toegelicht.

Waar mogelijk wordt de geïndiceerde zorg geboden ín de directe leefomgeving van jeugdigen en ou-
ders/verzorgers, de intensieve ambulante hulp. Om dit daadwerkelijk te realiseren zijn binnen de in-
tensieve ambulante zorg in Utrecht uitbreiding, versterking en meer onderlinge samenhang nodig.� XLWEUHLGLQJ
Voorgaande jaren stonden in het teken van ombouw van residentieel naar een intensief ambulant aan-
bod.
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Uitbreiding van dit aanbod was noodzakelijk gezien de grote wachtlijst voor intensief ambulant (zie
hoofdstuk 3). Na analyse van de vraag naar jeugdzorg, moet in de periode 2004-2007 bezien worden
of verdere uitbreiding noodzakelijk is en hoe deze zich verhoudt tot de vraag naar residentiële hulp.
De vraag naar residentiële hulp zal immers ook blijven bestaan.

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW���
• Uitvoeren van een analyse van de vraag naar intensieve ambulante hulp.5HVXOWDDW� opstellen van een plan van aanpak uitbreiding van de intensieve ambulante hulp.

� YHUVWHUNLQJ
Een adequate beschrijving van het huidige en gewenste aanbod intensief ambulant en de daarbij ho-
rende bekostigingssystematiek, draagt bij aan het versterken van het intensieve ambulante aanbod. Met
het model +XOS�DDQ�+XLV�8WUHFKW is het intensieve ambulante zorgaanbod in de verschillende varianten
beschreven.
De zeven zorgaanbieders jeugdhulpverlening hebben, om het aanbod op deze wijze te versterken, ge-
zamenlijk het rapport ,QWHQVLHYH�$PEXODQWH�*H]LQVEHKDQGHOLQJ�8WUHFKW�YHUKHOGHUG��GHHO�, (juni 2002)
laten opstellen. Met behulp van +XOS�DDQ�+XLV�8WUHFKW worden de verschillende varianten binnen het
geïndiceerde aanbod van intensieve ambulante thuisbehandeling in de provincie Utrecht beschreven.
De provincie Utrecht vindt dat +XOS�DDQ�+XLV�8WUHFKW mogelijkheden biedt om in de provincie tot een
transparant, gedifferentieerd (qua variatie en intensiteit) en intersectoraal aanbod van intensieve ge-
zinsbehandeling te komen. In 2003 is dan ook geïnventariseerd hoe het model geïmplementeerd kan
worden in de provincie Utrecht.
In verband met de bekostiging is in 2003 bij de zorgaanbieders jeugdhulpverlening een kostprijson-
derzoek uitgevoerd om de voorlopige kostprijs van intensieve ambulante hulp vast te stellen. In het
jaar 2004 wordt dit aanbod nog gefinancierd op basis van de kostprijzen, die in het onderzoek naar
voren zijn gekomen. Nadat de landelijke financieringssystematiek van kracht wordt, worden de kost-
prijzen daaraan aangepast.

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW���
• Het monitoren en bijsturen van de implementatie van het 'Hulp aan Huis' model.5HVXOWDDW�
• een overzicht van het aanbod intensieve gezinsbehandeling;
• een toename van intersectorale samenwerking.

� VDPHQKDQJ
De provincie wil ook de samenhang bevorderen tussen het intensieve ambulante aanbod en het overige
zorgaanbod dagbehandeling en residentiële behandeling. In het kader van bestrijding van de wacht-
lijsten is hiermee reeds geëxperimenteerd. Er zijn toen intensieve ambulante modules ontwikkeld die
voorafgaand aan, tijdens en na residentiële zorg en dagbehandeling aan jeugdigen en ouders worden
geboden. De provincie wil deze vorm van samenhang stimuleren en de uitkomsten van genoemde
experimenten betrekken bij de inrichting van het intensief ambulante aanbod (zie 4.3.3).
Bureau jeugdzorg heeft de opdracht om te onderzoeken in hoeverre steun en hulp in het eigen netwerk
van een gezin of jongere gevonden kan worden, zodat geïndiceerde jeugdzorg aanvullend kan worden
ingezet in plaats van vervangend. Daarin zal verder geïnvesteerd moeten worden.

��� 7RHUHLNHQG�DDQERG
Zeker met het oog op de invoering van het recht op jeugdzorg, is de centrale opdracht voor de provin-
cie om te zorgen voor een toereikend aanbod. Het historisch gegroeide budget voor de doeluitkeringen
voor het door de provincie gefinancierde zorgaanbod en het aanbod van bureau jeugdzorg, is echter
ontoereikend.
Al meerdere jaren is sprake van een groeiend beroep op de jeugdzorg, terwijl de provinciale doeluitke-
ring nauwelijks gegroeid is (zie hoofdstuk 9). Dit heeft onder meer wachtlijsten tot gevolg.
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����� :DFKWOLMVWDDQSDN
In de jeugdzorg is sprake van lange wachtlijsten en wachttijden. De invoering van het recht op jeugd-
zorg betekent dat cliënten de provincie hierop wettelijk kunnen aanspreken. Maar juist ook vanuit
maatschappelijk oogpunt is het onverantwoord als jeugdigen met problemen niet de hulp krijgen cq.
lang op de hulp die ze nodig hebben, moeten wachten. Lange wachtlijsten en wachttijden moeten dan
ook met kracht worden bestreden. De komende vier jaar gaan de kernpartners bij de jeugdzorg in
Utrecht (Bureau Jeugdzorg Utrecht, provincie en zorgaanbieders) samen verder werken aan dit belang-
rijke en lastige vraagstuk. Die gezamenlijke aanpak vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid is heel
wezenlijk, aangezien de provincie Utrecht, Bureau Jeugdzorg Utrecht en de zorgaanbieders van elkaar
afhankelijk zijn voor een adequate aanpak van de wachtlijst.

In de wachtlijstaanpak wordt een meersporenbeleid gevolgd:
• een actueel overzicht verkrijgen van de wachtlijsten en wachttijden voor de verschillende hulpvor-

men. Niet alleen de cijfers, maar vooral de ontwikkelingen van de vraag (de schommelingen) en de
interpretaties van de cijfers zijn van belang bij het signaleren van knelpunten;

• de afstemming tussen vraag en aanbod verder verbeteren. In hoofdstuk 1 staan de maatregelen be-
schreven om een sluitende zorgketen te realiseren. )OH[LELOLWHLW��HIILFLsQWLH�HQ�HIIHFWLYLWHLW zijn de
kernbegrippen waar het in de geïndiceerde zorg om gaat:�zorgaanbieders moeten soepel kunnen in-
spelen op een veranderende vraag (flexibiliteit), zo doelmatig mogelijk gebruik maken van de be-
schikbare capaciteit (efficiëntie) en daarbij zorgen voor een kwalitatief goed aanbod (effectiviteit).
Met het verhogen van de kwantiteit moet – binnen gelijkblijvend budget - de kwaliteit minimaal
gehandhaafd blijven (zie doelstelling komende beleidsperiode). Deze drie kernbegrippen worden in
de volgende paragrafen verder uitgewerkt;

• legitimeren van structurele financiële claims om het aanbod op peil van de vraag te brengen.
Voorwaarde hiervoor is het optimaliseren van de flexibiliteit, efficiëntie en effectiviteit van het
aanbod.

Om de doelstelling (opheffen wachtlijsten) in 2007 te kunnen realiseren zijn er extra financiële mid-
delen nodig. De provincie Utrecht zal het nijpende tekort bij het rijk aan de orde te stellen en het  be-
schikbare budget proberen te vergroten.

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW���
Met de kernpartners (zorgaanbieders en bureau jeugdzorg) een realistisch doel voor 1 januari 2005
formuleren en zorgen voor de realisatie van de afgesproken doelen.5HVXOWDDW� heldere meetlat en commitment over gestelde doel en gerealiseerde doelen.

$FWLHSXQW���
Periodiek overleg voeren met Bureau Jeugdzorg Utrecht en zorgaanbieders over de interpretatie van
de gegevens uit de kernindicatoren wachtlijsten en de monitor Bureau Jeugdzorg Utrecht.5HVXOWDDW� helder zicht op en gedeeld beeld van de knelpunten en de trends.

����� )OH[LELOLWHLW
De zorgaanbieders bieden zorg die optimaal aansluit op de hulpvragen en behoefte van cliënten. De
provincie wil dit proces op afstand aansturen, hetgeen betekent dat zorgaanbieders zo veel mogelijk
ruimte krijgen om hun aanbod flexibel aan te passen aan de veranderende vraag. Door de provincie
wordt die mogelijkheid geboden door de subsidie aan een zorgaanbieder te baseren op een kwantita-
tieve prognose omtrent de inzet van de verschillende bekostigingseenheden. Bij de inzet van de zorg
dient optimaal aangesloten te worden bij de door bureau jeugdzorg in de indicatie vastgestelde be-
hoefte aan zorg. Om dit te realiseren krijgen de zorgaanbieders de mogelijkheid om hun budget flexi-
bel in te zetten.
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Zorgaanbieders worden nadrukkelijk uitgenodigd om - binnen de grenzen van de door de provincie
maximaal toegekende subsidie – de eigen speelruimte te benutten om zo optimaal te kunnen voldoen
aan de zorgvraag van cliënten en hun (wettelijke) acceptatieplicht.
Het flexbudget (ingesteld om beter zorg op maat te kunnen leveren) is nog beschikbaar tot en met
2004. De aanvragen voor een bijdrage uit dit budget zullen waarschijnlijk toenemen als cliënten hun
recht op jeugdzorg willen verzilveren.

����� (IILFLsQWLH
Bij het verder verhogen van de efficiëntie van het zorgaanbod zijn zowel de mate van specialisatie, de
realisatie van de beschikbare capaciteit (bezettingsgraad) als de duur van de hulpverlening (zo kort als
nodig) aan de orde.
Hoe gespecialiseerder het aanbod is, hoe lastiger het voor een zorgaanbieder wordt om flexibel in te
spelen op de vraag en te kunnen variëren in de inzet van medewerkers. Bekeken dient te worden hoe
deze inzet meer flexibel gemaakt kan worden.
De grote verschillen in de realisatie van beschikbare capaciteit, ook binnen dezelfde hulpvarianten
(met name in de residentiële hulpverlening, zie ook hoofdstuk 3) zijn opmerkelijk en vragen om speci-
fieke aandacht. Hier en daar is er sprake van grote onderbezetting gedurende meerdere jaren (ook voor
hulpvarianten waarvoor een wachtlijst bestaat). Het verhogen van de efficiëntie vraagt om een gediffe-
rentieerde aanpak, omdat de verschillen tussen de zorgaanbieders zo groot zijn.
Nog meer dan bezetting, is de gemiddelde behandelduur van invloed op de kosten die per cliënt wor-
den gemaakt en daarmee op het aantal cliënten dat binnen het provinciaal beschikbare budget gehol-
pen kan worden. In het kader van het wachtlijstbeleid 2002 – 2003 heeft de provincie dan ook ingezet
op het verkorten van de hulpverleningsduur in de geïndiceerde jeugdhulpverlening. Maar ondanks een
lichte verlaging van de behandelduur in de meeste vormen van jeugdhulpverlening in 2002, blijven de
verschillen groot en ook blijven de vragen met betrekking tot de efficiëntie van de geboden hulpverle-
ning bestaan.
Ten aanzien van de behandelduur speelt daarnaast de (her)indicatiestelling door bureau jeugdzorg een
pregnante rol. In de nieuwe Wet op de jeugdzorg is het uitgangspunt dat hulp zo kort mogelijk gebo-
den moet worden, expliciet als criterium bij indicatiestelling vastgelegd (zie ook hoofdstuk 4).
De provincie wil zorgaanbieders stimuleren om de verblijfs-/behandelduur te verkorten door (experi-
menten met) nieuwe combinaties/differentiaties met ambulante varianten te ontwikkelen.

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW���
• Analyse van beleidsinformatie en overleg met afzonderlijke zorgaanbieders over oorzaken en op-

lossingen met betrekking tot onderbezetting.5HVXOWDDW��afspraken met afzonderlijke zorgaanbieders over het terugdringen van onderbezetting.

$FWLHSXQW���
• Uitnodigen van de zorgaanbieders om met voorstellen te komen die de verblijfs-/behandelduur

verkorten door (experimenten met) nieuwe combinaties/differentiaties met ambulante varianten.5HVXOWDDW��efficiëntere hulpverlening door meer gedifferentieerde begeleiding door op elkaar aanslui-
tende trajecten/hulpvormen.

����� (IIHFWLYLWHLW
Essentieel is de effectiviteit van de door de provincie bekostigde zorg. Om zicht te krijgen op de ef-
fectiviteit van het aanbod is gekozen om eerst aan de slag te gaan met het verkrijgen van gegevens
over de mate waarin de hulpverleningsdoelen zijn gerealiseerd. In samenspraak met de zorgaanbieders
is de provincie een traject gestart om de resultaten van de verleende jeugdhulpverlening meer transpa-
rant te maken. Met de zorgaanbieders is afgesproken dat het onderdeel “doelrealisatie” van het kwali-
teitsprogramma KWIS bij alle zorgaanbieders zal worden ingevoerd. En op 1 januari 2005 volledig
operationeel zal zijn.
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Tevens is met de zorgaanbieders afgesproken dat per 1 januari 2005 een voor alle zorgaanbieders uni-
form systeem operationeel is waarmee de cliëntensatisfactie jaarlijks gemeten wordt.
Met ingang van 2005 wordt in de reguliere jaarverantwoording door de zorgaanbieders gerapporteerd
over de uitkomsten van de resultaatmeting en cliëntsatisfactie. Om de vergelijkbaarheid van deze rap-
portages mogelijk te maken zal een uniform format worden gehanteerd (aangeleverd door de provincie
na overleg met de zorgaanbieders en BJU). Afspraken met zorgaanbieders hierover zijn inmiddels
gemaakt.

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW���
• Monitoren van de voortgang van de meting van doelrealisatie en cliëntsatisfactie bij alle

zorgaanbieders jeugdhulpverlening.5HVXOWDDW� systeem van doelrealisatie en cliëntensatisfactie is op 1 januari 2005 operationeel.
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�� -HXJG]RUJ�VOXLW�DDQ��RS�JHPHHQWHOLMN�MHXJGEHOHLG�

Het is de ambitie van de provincie om met de verschillende partners zoals gemeenten en onderwijs-
besturen een zodanig voorzieningenniveau te realiseren dat jeugdigen en ouders met vragen en pro-
blemen snel en adequaat advies of hulp op maat kunnen krijgen.
Daarom is de aansluiting van het lokaal jeugdbeleid2 en jeugdzorg één van de doelstellingen. Het is
van groot belang dat het lokaal jeugdbeleid versterkt wordt en de jeugdzorg daarop aansluit. Een ver-
betering van de signalering- en beoordelingsmogelijkheden op lokaal niveau dient er voor te zorgen
dat er een gereduceerde en gerichte toestroom naar de geïndiceerde jeugdzorg plaatsvindt.
In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de provincie vorm geeft aan deze prioriteit.

���� &RQVHTXHQWLHV�VWHOVHOZLM]LJLQJ
9HUDQGHUHQGH�UHODWLH�WXVVHQ�SURYLQFLH�HQ�JHPHHQWHQ
De Wet op de jeugdzorg verlangt zowel van gemeenten als van provincies dat de keten daadwerkelijk
sluitend wordt gemaakt. In de nieuwe Wet wordt aangegeven dat provincies verantwoordelijk zijn
voor het maken van afspraken met gemeenten over wat de inzet van beiden is om aansluiting van
jeugdzorg en lokaal jeugdbeleid te optimaliseren. Voor de provincie Utrecht zowel als voor alle
Utrechtse gemeenten is het daarom van belang zicht te krijgen op de kwaliteit en kwantiteit van de
lokale en jeugdzorgvoorzieningen. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten, niet alleen in het voor-
zieningenniveau maar ook in de wijze waarop de lokale voorzieningen aangestuurd en ingericht wor-
den.

/DQGHOLMN�OHLGUDDG�YRRU�WRHNRPVWLJ�DDQVOXLWLQJVEHOHLG
De landelijke werkgroep Gemeentelijke Taken heeft een aantal minimale functies binnen het lokale
jeugdbeleid vastgesteld, te weten: informatie, signalering, toegang tot gemeentelijk hulpaanbod, be-
oordeling, toeleiding, pedagogische hulp (advisering en licht pedagogische hulp) en coördinatie van
zorg op lokaal niveau. De bestuurlijke afspraken over de lichte ambulante hulp (zie hoofdstuk 3.6)
liggen in het verlengde hiervan.
Een andere landelijke werkgroep, Gezinscoaching, Casemanagement en Gezinsvoogd, heeft voorge-
steld dat als het niet alleen gaat over algemene gezinsproblemen, maar er ook ernstige opvoedproble-
men in het spel zijn, bureau jeugdzorg een gezinscoach op indicatie aanwijst. In de andere gevallen is
de gemeente eerst verantwoordelijke. De bestuurlijke afspraken over resp. gemeentelijke taken en
gezinscoaching, en de ondersteuningstrajecten die daarbij in gang zijn gezet vanuit de werkgroepen,
leveren belangrijke richtlijnen voor het aansluitingsbeleid in de periode 2004-2007.

+HW�8WUHFKWVH�DDQVOXLWLQJVEHOHLG��FRQYHQDQWHQ�µQLHXZH�VWLMO¶
Ruim vier jaar voor de nieuwe Wet op de jeugdzorg in werking wordt gesteld heeft de provincie haar
beleid al gericht op een effectieve en efficiënte samenwerking tussen lokaal jeugdbeleid en provinciale
jeugdzorg. In 1999 is de provincie van start gegaan met het programma Jeugdbeleid en Jeugdzorg in
Samenhang. Uitgangspunt van het programma is dat provincie en gemeenten op beleidsniveau tot
afstemming komen en randvoorwaarden vervullen waarbinnen de instellingen op uitvoeringsniveau
samenhang kunnen realiseren. Het doel is zowel jeugdigen met jeugdzorg gerelateerde problemen zo
snel en vroegtijdig mogelijk in de jeugdzorg terecht te laten komen, als zoveel mogelijk te voorkomen
dat een onnodig beroep op jeugdzorg wordt gedaan. Het programma heeft het thema 'aansluiting
jeugdbeleid – jeugdzorg' zowel bestuurlijk als ambtelijk op de agenda gezet bij gemeenten en uitvoe-
ringsorganisaties in het veld.

                                                
2 Lokaal jeugdbeleid wordt in dit beleidskader het brede terrein van algemene voorzieningen voor jeugdigen bedoeld die
gericht zijn op hun ontwikkeling en ontplooiing en die onder regieverantwoordelijkheid van gemeenten staan. Daartoe beho-
ren voorzieningen op het gebied van welzijn, sport, cultuur, gezondheid, vrije tijd en onderwijs (inclusief lokaal onderwijs-
achterstandenbeleid).
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Nu is het zaak invulling te geven aan het aansluitingbeleid, zodat ook daadwerkelijk een voorzienin-
genniveau wordt gerealiseerd waarin de cliënt snel en adequaat advies of hulp op maat krijgt. De toe-
komst van het aansluitingtraject jeugdbeleid – jeugdzorg ligt voor de provincie in de nieuw af te slui-
ten convenanten. Met het afsluiten van nieuwe meerjarige convenanten willen provincie en gemeenten
resultaatgerichte afspraken maken over wat ieders verantwoordelijkheid is op het terrein van aanslui-
ting jeugdbeleid en jeugdzorg. Inzet van de provincie is dat gemeenten en provincie in de periode van
2004-2007 elkaar ook daadwerkelijk aanspreken op afgesproken resultaten en daarmee gericht zijn op
de uitvoering van de afspraken. Hiermee wordt de verhouding tussen provincie en gemeenten zakelij-
ker en minder vrijblijvend. De provincie verwacht dat gemeenten het lokaal jeugdbeleid in 2004-2007
zo inrichten dat in de hele provincie voorzieningen op lokaal niveau preventieve taken kunnen uitvoe-
ren, waarmee een onnodig beroep op jeugdzorg zoveel mogelijk voorkomen wordt. Resultaat van het
lokaal jeugdbeleid moet ook zijn dat jeugdigen met jeugdzorg gerelateerde problemen snel en vroeg-
tijdig verwezen worden naar het bureau jeugdzorg. Naast de toegangstaak tot de jeugdzorg heeft bu-
reau jeugdzorg ook een wettelijke taak om het lokale jeugdbeleid te ondersteunen door inzet van con-
sultatie en deskundigheidsbevordering. Bureau jeugdzorg is daarmee aanvullend op de lokale voorzie-
ningen – niet een vervanging daarvan.

De invulling van de nieuwe convenanten vindt plaats in een interactief proces tussen provincie en ge-
meenten. De provincie hecht grote waarde aan een brede betrokkenheid van gemeenten. Dit proces
krijgt input en richting vanuit:
• de landelijke afspraken die door het rijk, provincies en gemeenten gemaakt (gaan) worden, naar

aanleiding van de bevindingen van de werkgroep Gemeentelijke Taken;
• de in de lokale monitor gehanteerde functies (signaleren, beoordelen, interveniëren) en de dimen-

sies (capaciteit, structuur en kwaliteit);
• de uitkomsten van de lokale monitor 2003, de schouwdag en de evaluaties van de ‘oude’ conve-

nanten.

Vanaf zomer 2003 heeft de provincie een eerste begin gemaakt met de voorbereiding van de  conve-
nanten met de 33 Utrechtse gemeenten. Aangezien de landelijke afspraken over gemeentelijke taken
een belangrijk kader voor de convenanten 2004-2007 vormen, is de voortgang in het afsluiten ervan
voor een deel afhankelijk van de voortgang van het landelijke traject.
In het verlengde van afspraken met gemeenten sluit de provincie convenanten met elk van de ge-
meenten afzonderlijk. Een aantal belangrijke voorzieningen op het snijvlak van jeugdzorg en jeugd-
beleid is echter regionaal georganiseerd. Daarom ligt het voor de hand om in die gevallen gemeenten
en regio samen te brengen bij de voorbereiding van de convenanten en het bewaken van de voortgang
ervan. De regionale aanpak past in het aansluitingsbeleid van de provincie.
De ‘aansluitingsinspanningen’, die in de convenanten afgesproken worden en de ondersteuning daar-
bij vanuit Bureau Jeugdzorg Utrecht, moeten in 2007 geresulteerd hebben in:� een verbetering van de signalerings- en beoordelingsmogelijkheden op lokaal niveau, en van het

vrij toegankelijk aanbod (zowel qua capaciteit, kwaliteit als qua (infra)structuur) ten opzichte van
de huidige situatie;� een goed functionerende poortfunctie van het Bureau Jeugdzorg Utrecht zodat doorverwijzing en
indicatiestelling voor de meeste cliënten soepel verlopen;� een gereduceerde en gerichte toestroom naar de geïndiceerde jeugdzorg;� een gecontroleerde teruggeleiding van jeugdigen vanuit de geïndiceerde zorg naar het lokale veld.

De lokale monitor wordt geschikt gemaakt voor het monitoren van de nieuwe convenanten. In 2005 en
2007 zullen de convenantafspraken met behulp van de monitor geëvalueerd worden. Dan kan beoor-
deeld worden of het aansluitingsbeleid effectief is, met andere woorden: of voor de cliënt kortere lij-
nen zijn ontstaan en of er sprake is van een doelmatige en efficiënte samenhang tussen voorzieningen.

7KHPD¶V�YDQ�GH�FRQYHQDQWHQ�µQLHXZH�VWLMO¶
In de evaluatiegesprekken met gemeenten over de ‘oude’ convenanten zijn zes thema’s naar voren
gekomen die onderdeel (gaan) uitmaken van de convenanten 2004-2007:
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� /LFKWH�DPEXODQWH�KXOS
Bureau Jeugdzorg Utrecht voert relatief veel lichte ambulante hulp uit. Deze praktijk moet worden
aangepast aan de nieuwe wet en de landelijke afspraken (zie hoofdstuk 4). Gemeenten zijn echter
onvoldoende voorbereid en toegerust op deze taak. Het risico is dat in tegenstelling tot aansluiting
juist gaten gaan vallen in de jeugdzorgketen en dat als gevolg daarvan de vraag naar geïndiceerde
jeugdzorg zal toenemen. De opbouw van lichte ambulante hulp in het lokale veld kost tijd. Daar-
om zal de capaciteit bij Bureau Jeugdzorg Utrecht zorgvuldig overwogen dienen te worden. Re-
sultaatsafspraken in de convenanten 2004-2007 moeten ieders verantwoordelijkheden op het ge-
bied van lichte ambulante hulp duidelijk maken en de opbouw van lichte ambulante hulp in het lo-
kale veld in de komende periode garanderen.� %DVLVWDNHQSDNNHW�2XGHU�HQ�.LQG]RUJ��2.=�-*=�
Met de invoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg kan de komende jaren gewerkt
worden aan de inbedding van OKZ/JGZ  in het lokale jeugdbeleid en aan samenhang met de
jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg Utrecht zal waar nodig deskundigheidsbevordering en consultatie
bieden aan de medewerkers van de OKZ/JGZ. Aangezien de OKZ als onderdeel van jeugdge-
zondheidszorg onder gemeentelijke regie valt, wil de provincie in de convenanten 2004-2007 con-
crete afspraken maken over aansluiting met de OKZ en JGZ.� -HXJG�HQ�YHLOLJKHLG
Het beleid op het gebied van jeugd en veiligheid richt zich steeds sterker op het tegengaan van
verharding en verjonging van jeugdcriminaliteit. De verantwoordelijkheid voor dit beleid ligt bij
gemeenten. Met de nieuwe Wet op de jeugdzorg wordt de jeugdreclassering ondergebracht bij bu-
reau jeugdzorg. Waar het jeugd en veiligheid betreft, ziet de provincie kansen voor de jeugdreclas-
sering om de aansluiting met partners op lokaal niveau te versterken. In de komende bestuursperi-
ode wil de provincie hier nadrukkelijk aandacht aan besteden, met name in relatie met gemeenten.
Zij stelt zich ten doel om in 2004 met de betrokken partijen hierover concrete doelen te formule-
ren, zodat in aanvulling op de nieuwe convenanten ook op dit terrein afspraken over aansluiting en
samenhang ontstaan.� %XXUWQHWZHUNHQ�HQ�]RUJVWUXFWXUHQ�LQ�KHW�RQGHUZLMV
De provincie wil, op basis van de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met de participatie van
Bureau Jeugdzorg Utrecht in buurtnetwerken en onderwijszorgstructuren, met gemeenten nagaan
wat de meest efficiënte en effectieve vorm van samenwerking is.� *H]LQVFRDFKLQJ
Gezinscoaching is een nieuw fenomeen dat nog geen invulling kent op lokaal niveau. De provincie
hecht aan meer duidelijkheid hierover in verband met de rol van bureau jeugdzorg in het geval van
ernstige opgroei- en opvoedproblematiek. Aansluitend op de landelijke ontwikkelingen gaat de
provincie met gemeenten in de convenanten 'nieuwe stijl' concrete afspraken maken over onder-
steuning van pilotprojecten.� 6DPHQZHUNLQJ�PHW�]RUJDDQELHGHUV�MHXJGKXOSYHUOHQLQJ
Het onderwijs en voorzieningen in lokaal jeugdbeleid zijn belangrijke samenwerkingspartners
voor de zorgaanbieders jeugdhulpverlening. Zij kunnen ondersteuning bieden bij de uitvoering
van geïndiceerde zorg en bijdragen aan een efficiënte, klantvriendelijke en gerichte doorgeleiding
van cliënten naar de jeugdzorg en terug. De opzet van de Regionale Expertisecentra (REC’s), de
komst van de leerlinggebonden financiering, de intensivering van de interne leerlingbegeleiding
en –zorg, zijn enkele voorbeelden van ontwikkelingen die samenwerkingsmogelijkheden met de
geïndiceerde jeugdhulpverlening bieden. Vanuit meerdere instellingen voor jeugdhulpverlening
worden al initiatieven genomen tot samenwerking.

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW���� Het opstellen en afsluiten van convenanten 2004-2007 afronden.5HVXOWDDW��meerjarige en resultaatgerichte bestuurlijke afspraken, vastgelegd in convenanten met de
33 Utrechtse gemeenten.
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$FWLHSXQW���� Invulling geven aan regionaal georganiseerde overleggen met gemeenten. Concretiseren welke rol
de ondersteuningsorganisaties hierbij kunnen vervullen.5HVXOWDDW��overlegstructuur voor afstemming op het gebied van de aansluiting jeugdbeleid-jeugdzorg.

$FWLHSXQW���� Bewaken en monitoren van de uitvoering van de acties zoals opgenomen in de convenanten 2004-
2007.5HVXOWDDW� uitvoering van de acties zoals benoemd in de convenanten 2004-2007.

$FWLHSXQW ��� Geschikt maken van de lokale monitor voor het monitoren van de convenanten.5HVXOWDDW� beschikbaarheid periodieke monitor welke in 2005 geïmplementeerd wordt.

��� =RUJ�YRRU�NZHWVEDUH�MHXJGLJHQ
Ook al bestaat er een sluitende keten tussen jeugdbeleid en jeugdzorg, dan nog zijn er kinderen en
jongeren met zodanige problemen dat zij niet vanzelfsprekend opgevangen zullen worden. Zonder te
pleiten voor doelgroepenbeleid, wil de provincie aandacht vragen voor drie specifieke groepen die
tussen wal en schip zouden kunnen vallen: jeugdigen die zwerven, criminele jeugdigen en allochtone
jeugdigen.

-HXJGLJHQ�GLH�]ZHUYHQ
De verantwoordelijkheid voor het voorkomen van zwerfgedrag en de opvang van zwerfjongeren ligt
voor een belangrijk deel bij gemeenten en de lokale instellingen. Het zal duidelijk zijn dat de opvang
van en zorg voor zwerfjongeren een gezamenlijke aanpak behoeft. De provincie heeft in 2002 het ini-
tiatief genomen tot een onderzoek naar de mogelijkheden voor een pensionvoorziening voor zwerfjon-
geren in de stad. In dit kader vindt overleg plaats met de gemeente Utrecht en het zorgkantoor om een
woonvoorziening voor zwerfjongeren te realiseren.

&ULPLQHOH�MHXJGLJHQ
De zorg voor jeugdigen die strafbare feiten plegen of hebben gepleegd vraagt om hechte samenwer-
king tussen politie, Openbaar Ministerie, jeugdhulpverlening, jeugdreclassering, de Raad voor de Kin-
derbescherming, en het ministerie van Justitie en de justitiële jeugdinrichtingen.
Vanuit de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg wil de provincie bijdragen aan een goede afstem-
ming en samenwerking met deze partners. Deels wordt dit gerealiseerd doordat de jeugdreclassering
en de jeugdbescherming met ingang van de nieuwe Wet op de jeugdzorg onderdeel gaan uitmaken van
Bureau Jeugdzorg Utrecht (zie hoofdstuk 3.5). Feit is echter dat de dwarsverbanden tussen de jeugd-
strafrechtketen en de jeugdzorgketen nog onvoldoende resulteren in goede afstemming en samenwer-
king. Daarom is aanvullend ook aansluiting nodig op de Utrechtse samenwerkingsverbanden en orga-
nisaties in de jeugdstrafrechtketen, zowel op beleids- als op uitvoerend niveau:� 5DDG�YRRU�GH�.LQGHUEHVFKHUPLQJ

In het kader van de sluitende jeugdketen is het belangrijk dat de Raad voor de Kinderbescherming
en provincie beleidsmatige afstemming zoeken en elkaar informeren over de regionale ontwikke-
lingen die zowel de jeugdzorg als de Raad voor de Kinderbescherming treffen;� $UURQGLVVHPHQWDDO�3ODWIRUP�-HXJGFULPLQDOLWHLW
Het Openbaar Ministerie is verplicht vorm te geven aan een Platform met partners van de jeugd-
strafrecht keten. Behalve het OM zijn de volgende instellingen vertegenwoordigd in het Arrondis-
sementaal Platform Jeugdcriminaliteit Utrecht: Bureau Halt, Raad voor de Kinderbescherming,
Politie, Rechtbank en Bureau Jeugdzorg Utrecht. Zowel vanuit de provincie als vanuit het Arron-
dissementaal Platform is uitgesproken dat er daarnaast behoefte is aan beleidsmatige afstemming
tussen de jeugdstrafrechtketen en de jeugdzorgketen om een sluitende jeugdketen van preventie tot
nazorg te realiseren. De provincie is uitgenodigd om ten minste twee keer per jaar deel te nemen
aan het Arrondissementaal Platform. In de periode 2004-2007 zal gezocht worden  naar een con-
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crete en systematische manier om op beleidsniveau afstemming van de jeugdstrafrechtketen en de
jeugdzorgketen te realiseren. Verder kunnen concrete projectvoorstellen die een betere aansluiting
tussen jeugdstrafrecht en jeugdzorg beogen in aanmerking komen voor een provinciale bijdrage.

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW���� Faciliteren van projecten op het snijvlak van jeugdstrafrecht, maatsschappelijke opvang en jeugd-
zorg.5HVXOWDDW��geen kinderen meer tussen wal en schip.

$OORFKWRQH�MRQJHUHQ
Allochtone jeugdigen (en hun cultuurspecifieke problemen) krijgen reeds specifieke aandacht van
Bureau Jeugdzorg Utrecht en de zorgaanbieders. Dit blijft ook in de komende jaren een aandachtspunt.

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW���� Met Bureau Jeugdzorg Utrecht en de zorgaanbieders aandacht besteden aan welke specifieke eisen
gesteld worden om de toegang en het hulpaanbod aan allochtone jeugdigen/ouders effectief te la-
ten verlopen.5HVXOWDDW��lijst met concrete actiepunten.
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�� &OLsQWHQEHOHLG�HQ�NZDOLWHLW�YDQ�GH�MHXJG]RUJ

����� &OLsQWHQEHOHLG
Het organiseren van de participatie van cliënten op alle niveaus in de jeugdzorg heeft hoge prioriteit.
Met de invoering van de nieuwe wet op de jeugdzorg wordt een stelselherziening ingezet om de cliënt
een sterkere positie te geven op uitvoeringsniveau èn beleidsniveau. Door het decentraliseren van de
planning en financiering van de jeugdzorg komt ook het stimuleren en ondersteunen van cliënten meer
bij de provincies te liggen. Een actieve rol van de provincie is gewenst, daar cliënten in de jeugdzorg
nog maar zeer beperkt zijn georganiseerd en de kennis, die noodzakelijk is om te participeren in het
totale veranderingsproces van de jeugdzorg, eveneens onvoldoende aanwezig is. De provincie Utrecht
staat voor de uitdaging om de inhoud en organisatie van cliëntenparticipatie in de jeugdzorg vorm te
geven.

Het beleid van de provincie is er op gericht de komende jaren uitvoering te geven aan de wettelijke
taken om de positie van cliënten in de provinciale jeugdzorg te versterken. Deze wettelijke taken heb-
ben betrekking op:� toezien op uitvoering van cliënten- en kwaliteitsbeleid bij bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders;� het beschikbaar stellen van cliëntvertrouwenspersonen aan cliënten van bureau jeugdzorg en de

zorgaanbieders;� betrokken cliëntenorganisaties in de gelegenheid stellen te reageren op het ontwerp van het pro-
vinciale beleidskader.

Maar de Provincie wil meer. In het coalitieakkoord ‘Werk in uitvoering’ is aangegeven dat vraagge-
richte zorg zal worden gestimuleerd door bij subsidiëring van welzijns- en zorginstellingen de eis te
stellen dat de burger centraal staat en dat de positie van consumentenplatforms en patiëntenorganisa-
ties zal worden versterkt.

9HUVWHUNLQJ�YDQ�GH�SRVLWLH�YDQ�GH�LQGLYLGXHOH�FOLsQW&OLsQWHQYHUWURXZHQVSHUVRRQ
De provincie heeft tot wettelijke taak dat iedere cliënt van bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders die
daar behoefte aan heeft gebruik kan maken van een cliëntvertrouwenspersoon. Tot nu toe financierde
de provincie een vertrouwenspersoon voor de residentiële zorg. In afwachting van de AMvB, waarin
nadere regels gegeven worden met betrekking tot de taken van de vertrouwenspersoon zal de provincie
met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) - de organisatie die voor de provincie de functie
vertrouwenspersoon uitoefent -  in overleg treden over de benodigde uitbreiding van deze functie en
de wijze van organisatie.

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW���� Het subsidiëren en faciliteren van onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen ten behoeve van
cliënten van bureau jeugdzorg en de instellingen voor jeugdhulpverlening.5HVXOWDDW��voldoende cliëntvertrouwenspersonen beschikbaar voor cliënten van bureau jeugdzorg

en instellingen jeugdhulpverlening.

.ODFKWUHFKW
Met de invoering van de nieuwe Wet op de jeugdzorg wordt de provinciale klachtencommissie opge-
heven. Hiervoor in de plaats dienen bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders zorg te dragen voor een
interne klachtencommissie welke onafhankelijk van de stichting en de instelling haar taken uitvoert.

Indien cliënten bezwaar hebben tegen de uitspraak van deze commissie kunnen zij naar de rechter
stappen. De provincie zal er op toezien dat tussen het opheffen van de provinciale klachtencommissie
en het oprichten van onafhankelijk interne commissies geen vacuüm ontstaat.
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&ROOHFWLHYH�YHUVWHUNLQJ�YDQ�GH�SRVLWLH�YDQ�GH�FOLsQW9HUVWHUNLQJ�SRVLWLH�FOLsQWHQUDGHQ�LQVWHOOLQJHQ
Iedere instelling voor jeugdhulpverlening en bureau jeugdzorg is vanaf invoering van de nieuwe wet
verplicht een cliëntenraad in te stellen, die binnen het kader van hun doelstelling de gemeenschappe-
lijke belangen van de cliënten behartigt. Binnen de provincie heeft nog niet iedere instelling een cli-
entenraad opgericht en daar waar wel sprake is van een cliëntenraad opereren  zij nog niet als stabiele
en goed functionerende adviesorganen. De meeste cliëntenraden behoeven nog ondersteuning. Die
ondersteuning moet bijdragen aan de continuïteit van de raden en aan de kwaliteit van hun activiteiten
Het gaat hierbij vooral om inhoudelijke en procesmatige ondersteuning. Ook voor de provincie is het
van belang dat instellingen goed functionerende cliëntenraden hebben, daar zij een belangrijke schakel
vormen tussen de uitvoeringspraktijk van de instellingen en het beleid van de provincie.

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW���
• Facilitering van ondersteuningsbehoefte bij cliëntenraden van bureau jeugdzorg en instellingen

voor jeugdhulpverlening.5HVXOWDDW� goed functionerende cliëntenraden bij bureau jeugdzorg en instellingen voor jeugdhulp-
verlening.

3URYLQFLDDO�FOLsQWHQSODWIRUP
Om te komen tot een zo goed mogelijk op cliënten toegesneden vorm van cliëntenparticipatie, is in
2003 de provincie met (vertegenwoordigers van) cliënten in nauw overleg gegaan over vorm en func-
tie van een representatief provinciaal cliëntenplatform. Vanwege het belang van representativiteit van
een dergelijke vertegenwoordiging, gaat de voorkeur uit naar een samenstelling op basis van – be-
staande of nog te vormen - cliëntenraden en jongerenraden van instellingen. Omdat de cliënten uit de
jeugdzorg nog maar zeer beperkt georganiseerd zijn en de kennis die noodzakelijk is om te participe-
ren in het totale veranderingsproces van de jeugdzorg, onvoldoende aanwezig is, zal het op te richten
platform professioneel ondersteund worden. In 2006 wordt een evaluatie verricht naar het functioneren
van een dergelijk platform.

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW���
• Oprichting en facilitering van een provinciaal cliëntenplatform voor de jeugdzorg5HVXOWDDW� betrokkenheid van cliënten bij opstellen uitvoeringsprogramma 2005.

���� .ZDOLWHLW�YDQ�GH�MHXJG]RUJ
Ten aanzien van de kwaliteit van de jeugdzorg sluit de wet op de jeugdzorg aan op de Kwaliteitswet
Zorginstellingen. De wet stelt de algemene eis dat bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders zelf verant-
woordelijk zijn voor een verantwoorde uitvoering van de door hen verleende diensten. Daaronder
wordt tenminste verstaan 'doelmatigheid, doeltreffendheid en cliëntgerichtheid'. Gerelateerd hieraan
zijn bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders zelf verantwoordelijk voor de bewaking, beheersing en
verbetering van de kwaliteit van de  bedrijfsvoering. Inspanningen in dit kader dienen vastgelegd te
worden in een jaarlijks uit te brengen kwaliteitsjaarverslag. Op basis van het jaarverslag kan de pro-
vincie bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders aanspreken op hun kwaliteitsbeleid, aldus de wet.
Het toezicht op de naleving van deze kwaliteitsregeling geschiedt door de Inspectie Jeugdzorg. De
inspectie doet dit primair ten behoeve van de provincies. De provincie kan dan ook hiertoe specifieke
verzoeken aan de inspectie doen en aanwijzingen geven aan de inspectie.
De provincie handhaaft door voorwaarden bij subsidieverlening te stellen. Voldoet een zorgaanbieder
niet aan deze voorwaarden, dan kan de provincie besluiten de zorg bij een andere zorgaanbieder in te
kopen. Voldoet Bureau Jeugdzorg Utrecht niet aan de door de provincie gestelde voorwaarden, dan
kan de provincie in het uiterste geval bestuursdwang toepassen.
Om te komen tot een samenhangend toezicht- en handhavingsbeleid, zijn bij inwerkingtreding van de
wet instrumenten ontwikkeld waarmee de P&C cycli van de Inspectie voor jeugdhulpverlening en
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jeugdbescherming, van het rijk en de provincies op elkaar zijn afgestemd. Ook zijn tegen die tijd risi-
coanalyses en protocollen voor een goed functionerende keten van toezicht en handhaving opgesteld.

Het monitoren van de uitvoering van het landelijk programma Kwaliteitszorg II in de provincie
Utrecht vindt standaard plaats tijdens de jaargesprekken met de instellingen. Dit gebeurt aan de hand
van verslaglegging over de voortgang in dit traject. Alle Utrechtse instellingen hebben in 2003 een
begin gemaakt met de invoering van de meting van de doelrealisatie.
In 2002 en begin 2003 heeft de inspectie onderzoek verricht naar de kwaliteit van bureau jeugdzorg en
hertoetsen uitgevoerd naar de verbeteringen van de kwaliteit die zijn aangebracht bij de instellingen na
de toets in 2000. De uitkomsten gaven voor Bureau Jeugdzorg Utrecht een gunstig beeld. Ook de
(her)toetsen bij de zorgaanbieders waren over het algemeen positief. Wanneer daar aanleiding toe was,
is met de betreffende instelling contact opgenomen over de invoering van verbetervoorstellen.
De provincie ziet de komende jaren toe op naleving van de wettelijke eisen. Naleving van de wettelij-
ke kwaliteitseisen vormt een voorwaarde voor financiering. Tevens blijft zij stimuleren dat�instellin-
gen aandacht besteden aan de kwaliteit en de effectiviteit van het zorgaanbod. De nadruk ligt daarbij
steeds meer op de output van het aanbod en minder op de wijze waarop dit aanbod tot stand komt.
Ook wil de provincie de komende jaren aandacht besteden aan de ketenkwaliteit binnen de jeugdzorg.
Ketenkwaliteit betreft de coördinatie c.q. de afstemming tussen alle betrokkenen bij deze hulpverle-
ning (gelijktijdig of opeenvolgend) in de hulpverlening aan individuele cliënten.
In 2003 verricht de inspectie, in opdracht van de provincie, onderzoek naar de ketenproblematiek in de
jeugdhulpverlening. De uitkomsten van dit onderzoek zullen richtinggevend zijn voor het beleid op dit
terrein. Tevens is bij de trajecten indicatiestelling (zie hoofdstuk 3.2) en zorgprogrammering (zie
hoofdstuk 4.1) nadrukkelijk aandacht voor dit kwaliteitsaspect.

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW���
• volgen van de implementatie van het landelijk Programma Kwaliteitszorg II in Utrecht, uitgaande

van de primaire verantwoordelijkheid van de instellingen zelf hiervoor;
• instellingen vragen in de reguliere jaarverantwoording verslag te doen van de voortgang.5HVXOWDDW��een overzicht van de stand van zaken m.b.t. implementatie Programma Kwaliteitszorg II
per instelling dat meegenomen wordt bij afwegingen rond de zorginkoop bij zorgaanbieders.

$FWLHSXQW���
• Toezien op naleving van wettelijke eisen m.b.t. het kwaliteitsbeleid aan de hand van kwaliteits-

jaarverslagen van Bureau Jeugdzorg Utrecht en de instellingen voor jeugdhulpverlening.5HVXOWDDW��overzicht van de stand van zaken m.b.t. naleving wettelijke eisen kwaliteitsbeleid per in-
stelling als instrument voor handhaving bij Bureau Jeugdzorg Utrecht en voor afweging zorginkoop.

$FWLHSXQW���
• Op basis van (kwaliteits)jaarverslagen en inspectierapporten thema’s voor toezicht benoemen voor

2005.5HVXOWDDW� afspraken met Inspectie waarin de provinciale wensen voor toezicht voor 2005 t.b.v. in-
spectieonderzoek bij Bureau Jeugdzorg Utrecht en jeugdhulpverleningsinstellingen zijn meegenomen.

$FWLHSXQW���
• Nader vormgeven van de taken en verantwoordelijkheden van provincie en rijk in nauw overleg

met Bureau Jeugdzorg Utrecht en de zorgaanbieders, afgestemd op landelijke ontwikkelingen.5HVXOWDDW��afspraken tussen Inspectie en de provincie over de invulling van taken op het terrein van
toezicht en handhaving van de wettelijke kwaliteitseisen.

$FWLHSXQW���
• Op basis van de uitkomsten van het inspectierapport met betrekking tot de ketenproblematiek, de

aanbevelingen omzetten in concrete acties.5HVXOWDDW� een verbeterplan t.b.v. het verhogen van de ketenkwaliteit in de jeugdzorg.
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�� %HOHLGV��HQ�YHUDQWZRRUGLQJVLQIRUPDWLH
De nieuwe wet op de jeugdzorg verandert verantwoordelijkheden. Deze veranderingen hebben ook
hun impact op de informatie-uitwisseling tussen de verschillende spelers van de jeugdzorg, zoals de
zorgaanbieders, het bureau jeugdzorg, de zorgkantoren, de gemeenten, VWS en de provincie. Zowel
beleidsinformatie als verantwoordingsinformatie zullen door de nieuwe wet veranderen.

In het licht van de benodigde veranderingen stelt de provincie zich voor de periode 2004-2007 ten doel
om de financiering en planning van het door haar gesubsidieerde zorgaanbod en de aansturing van het
bureau jeugdzorg professioneler in te richten. Dit betekent concreet:
1. de planning & controlcyclus wordt gehandhaafd. Dat wil zeggen: informatie wordt verstrekt op de

tijdstippen die in de P&C kalender staan vermeld. Dit geldt voor alle partijen;
2. minder is meer. Er wordt alleen informatie gevraagd en verstrekt die nodig is om de provinciale

verantwoordelijkheden te kunnen dragen;
3. financiële informatie en beleidsinformatie zijn belangrijk en aan elkaar verbonden. De kosten en

baten van de jeugdzorg moeten transparant zijn en vormen belangrijke input voor beleidskeuzen;
4. voor wat hoort wat. Iedere subsidie is gekoppeld aan een concreet en meetbaar resultaat. De subsi-

dieontvanger heeft een verantwoordingsplicht over de behaalde resultaten én de besteding van de
middelen. De provincie stelt de verantwoordingsinformatie na overleg vast.

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW���
• opstellen kalender P&C cyclus;
• vaststellen benodigde informatiebehoefte per subsidie.5HVXOWDDW� klaar voor handhaving P&C cyclus per 1 januari 2005.

��� %XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW
%HOHLGVLQIRUPDWLH
Verreweg het grootste deel van de beleidsinformatie zal worden geregeld via de AMVB Beleidsinfor-
matie. Deze regeling richt zich op gegevensverstrekking door bureau jeugdzorg, volgens de definities
uit het landelijke gegevenswoordenboek. Het is de verwachting dat deze informatie afdoende is voor
het voeren van provinciaal beleid.
De provincie en Bureau Jeugdzorg moeten afspraken maken over de wijze waarop uitvoering zal wor-
den gegeven aan de AMvB Beleidsinformatie. Voor een groot deel wordt de benodigde informatie nu
reeds aan de provincie geleverd middels de ‘Gegevensmonitor’. Zolang de informatie-uitwisseling nog
niet geheel verloopt volgens de AMvB Beleidsinformatie, blijven de afspraken over de ‘Gegevensmo-
nitor’ van kracht als minimale informatieset. In 2004 moet de implementatie van AMvB Beleidsin-
formatie zijn afgerond.

9HUDQWZRRUGLQJVLQIRUPDWLH
De provincie stelt als financier aanvullende eisen aan de informatievoorziening door bureau jeugd-
zorg. De aard van de aanvullende informatie wordt in overleg met bureau jeugdzorg vastgesteld en zal
naar verwachting grotendeels overeenkomen met de managementinformatie die Bureau Jeugdzorg
Utrecht zelf nodig heeft. De informatie-uitwisseling tussen Bureau Jeugdzorg Utrecht en de provincie
wordt gebaseerd op het referentiewerkmodel. Rond de taken en kostprijzen voor Bureau Jeugdzorg
Utrecht wordt een financieringsrelatie opgebouwd met een beperkte set aan financiële indicatoren.

Twee doelen die met de financiële indicatoren moeten worden bereikt zijn:� zekerheid hebben over de financiële prestaties en financiële situatie van Bureau Jeugdzorg Utrecht
en het beperken van financiële risico’s;� zorg voor efficiëntie van het stelsel, zodat de prestaties van Bureau Jeugdzorg Utrecht vergeleken
kunnen gaan worden met andere bureaus jeugdzorg.
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8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW���
• overleg over en implementeren van AMvB Beleidsinformatie;
• inrichten sturingsrelatie op basis van referentiewerkmodel;
• overleg over en invoering van set financiële indicatoren.5HVXOWDDW� P&C klaar voor samenwerking met Bureau Jeugdzorg Utrecht.

��� =RUJDDQELHGHUV
%HOHLGVLQIRUPDWLH
De relatie tussen provincie en zorgaanbieders wordt zakelijker. De provincie draagt twee belangrijke
verantwoordelijkheden die de hoofdstroom van de informatievoorziening vormgegeven:� inkoper van zorg, zodat onder meer informatie moet worden verstrekt over de geleverde zorgeen-

heden in ‘q’s. Over de prijzen kan onderhandeld worden;� eindverantwoordelijke voor de jeugdzorg. De provincie moet niet alleen mogelijk maken dat er
zorg wordt geleverd (‘q’s), maar ook dat deze zorg effectief is. De primaire verantwoordelijkheid
voor de kwaliteit ligt bij de zorgaanbieders. De sturing van de provincie richt  zich actief op ver-
hoging van de ‘prijs/resultaat-verhouding’ van de jeugdzorg in de provincie. Om dit mogelijk te
maken stelt de provincie eisen aan de verantwoording over de geleverde zorg.

Zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve prestaties van de zorgaanbieders zijn beleidsinformatie
voor de provincie. Achterblijvende kwantiteit kan leiden tot wachtlijsten, hetgeen door alle partijen
gezamenlijk voorkomen moet worden, maar waarvoor de provincie uiteindelijk wettelijk aansprakelijk
is. Achterblijvende kwaliteit en effectiviteit zijn onwenselijk en kunnen leiden tot een verschuiving
van productie naar zorgaanbieders met een hogere kwaliteit.

De door zorgaanbieders te verstrekken gegevens over kwantiteit en kwaliteit van de geleverde zorg
worden onder meer vastgelegd in de subsidieverordening zorgaanbod, het uitvoeringsreglement op
deze verordening en de beschikkingen. In 2007 moet de provinciale planning & controlcyclus de
prestaties van de zorgaanbieders inzichtelijk maken. Het ontwikkelen van de hiervoor benodigde kwa-
liteitssystemen en productieregistratiesystemen is een verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders.

9HUDQWZRRUGLQJVLQIRUPDWLH
Door de nieuwe wet worden in de verantwoordingsinformatie met name de productiecijfers ‘q’ per
zorgeenheid belangrijker. De zorgeenheden en ‘q’s moeten in onder meer het beleid, de beschikkin-
gen, tussenrapportages en jaarverslagen worden opgenomen. Hiertoe moeten alle bestaande ‘P&C
instrumenten’ worden aangepast, zowel bij de provincie als bij de zorgaanbieders.
Onderdeel van de verantwoording is het geleverde kwaliteitsniveau. Wanneer de kwaliteit substantieel
achterblijft bij  vastgelegde afspraken, kan dit een grond zijn om verleende subsidies terug te vorderen.

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW���
• overleg met betrokkenen over gewenste aanpassingen in informatie-uitwisseling;
• afspraken maken over invoering kwaliteitssystemen en kwaliteitsrapportages.5HVXOWDDW��P&C instrumenten klaar voor handhaving volgens nieuw stelsel en eerste stap voor inrich-
ting planning & control van kwaliteitsbeleid.

��� =RUJYHU]HNHUDDUV
Als regisseur van de jeugdzorg draagt de provincie verantwoordelijkheid voor de beschikbare capaci-
teit in het gehele stelsel van jeugdzorg. Dit geldt derhalve ook voor de capaciteit in de sector Jeugd-
GGZ. In het kader van de nieuwe wet en de daarin opgenomen regisseursfunctie zal de provincie vóór
de vaststelling van beleidskader en uitvoeringsprogramma’s in overleg treden met de zorgverzekeraars
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om afstemming te bereiken tussen de capaciteiten van het provinciaal jeugdzorgaanbod en het AWBZ
gefinancierde aanbod.

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW���
• Afspraken maken met de zorgverzekeraars over het inrichten van structureel overleg over het aan-

bod jeugd-GGZ.5HVXOWDDW�
• afstemmingsinstrument in werking;
• regiefunctie provincie verder ingevuld.

��� 0LQLVWHULH�YDQ�-XVWLWLH
Parallel aan de capaciteit van de AWBZ gefinancierde capaciteit, is ook voor de justitieel gefinancier-
de jeugdzorg in de vorm van justitiële jeugdinstellingen (JJI) afstemming nodig tussen de verschillen-
de financiers. Vóór de vaststelling van beleidskader en uitvoeringsprogramma’s zal de provincie in
overleg treden met justitie om afstemming te bereiken tussen de capaciteiten van het provinciaal
jeugdzorgaanbod en het justitiële aanbod.

8LWYRHULQJVSURJUDPPD�����$FWLHSXQW���
• Afspraken maken met justitie over het inrichten van structureel overleg over het aanbod JJI
5HVXOWDDW�
• afstemmingsinstrument in werking;
• regiefunctie provincie verder ingevuld.

��� *HPHHQWHQ
De aansluiting tussen jeugdzorg en lokale jeugdvoorzieningen leidt in 2003 tot het afsluiten van con-
venanten tussen gemeenten en provincie. De provincie zal als regisseur van de jeugdzorg en als part-
ner in de convenanten toezien op naleving van de afspraken en op de bereikte effecten van de uitge-
voerde activiteiten. Zie in dit kader ook hoofdstuk 5.2.

��� 1LHXZH�3	&�F\FOXV
Bovenstaande actiepunten resulteren gezamenlijk tot een nieuwe planning & controlcyclus. Het aan-
passen van de P&C cyclus gebeurt niet ad-hoc vanuit de verschillende veranderbehoeften en actie-
punten, maar verloopt volgens een centraal, door de provincie in overleg met de zorgaanbieders en
bureau jeugdzorg opgesteld ‘Implementatieplan P&C cyclus’.

Dit implementatieplan start bij de veranderingen die al in 2003 ten uitvoer zijn gebracht en werkt stap
voor stap toe naar een geheel nieuwe beheerscyclus in 2007. Daarbij is de aandacht de eerste tijd
voornamelijk gericht op de aanpassing van de belangrijkste instrumenten, zoals de subsidieverorde-
ningen en de beschikkingen. Gedurende het verloop van de cyclus zullen steeds meer instrumenten
worden aangepast en toegevoegd. Deze aanpassingen gebeuren enerzijds door de provincie, voor zo-
ver het gaat om provinciale instrumenten. Maar ook de overige betrokkenen in de provinciale jeugd-
zorg zullen op hun beurt stappen moeten zetten in de overgang naar een nieuw stelsel. De provincie
voert de regie bij de invoering van de nieuwe cyclus.

Uitgangspunt van de nieuwe P&C cyclus zijn de provinciale verantwoordelijkheden. De P&C cyclus
moet díe informatie opleveren die nodig is om de provinciale verantwoordelijkheden te kunnen dra-
gen. In de bijlage is een schema opgenomen, waarin vanuit de verantwoordelijkheden wordt berede-
neerd welke instrumenten nodig zijn. Op hoofdlijnen is reeds bekend welke informatie in deze instru-
menten moet worden opgenomen. Het streven is om de instrumenten zo klein en licht mogelijk te
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houden, dus met een minimum aan informatie. De instrumenten worden gaande de komende beleids-
periode en in overleg met de betrokken partijen steeds verder uitgewerkt. De invoering van de cyclus
is vastgelegd in een implementatieplan. In bijlage 4 staan de instrumenten zoals die in het huidige
concept P&C-implementatieplan zijn opgenomen. Veel van deze instrumenten bestaan al, maar zullen
als gevolg van de nieuwe wet moeten worden aangepast. Andere instrumenten zijn nieuw en moeten
nog worden ontwikkeld.

De onderstaande tabellen bevatten voor provincie Utrecht, zorgaanbieders, Bureau Jeugdzorg Utrecht
en de cliëntenplatforms de instrumenten zoals die in het huidige concept P&C ontwerp zijn opgeno-
men. Veel van deze instrumenten bestaan al, maar zullen als gevolg van de nieuwe wet moeten wor-
den aangepast. Andere instrumenten zijn nieuw en moeten nog worden ontwikkeld.

Per instrument is weergegeven wanneer het instrument volgens de eerste globale en voorlopige plan-
ning voltooid moet zijn en dus moet werken conform de eisen van de nieuwe wet. Gaande het ontwik-
keltraject kan deze lijst aanzienlijke veranderingen ondergaan. Deze planning is - net als het concept
ontwerp P&C cyclus - voorlopig en wordt eind 2003 in een implementatieplan definitief vastgelegd.

,QVWUXPHQWHQ�YDQ�SURYLQFLH�8WUHFKW 'DWXP�YDQ�LQYRHULQJ
Aansluitingsoverleg gemeenten BJU 2003
Beschikking BJU 2003
Beschikking instellingen 2003
Capaciteitsoverzicht instellingen 2003
Controleprotocol 2003
Gedetailleerd systeemplan Jeugdzorg Utrecht 2003
Kalender P&C cyclus jeugdzorg 2003
Kalender provinciale P&C cyclus 2003
Landelijk Beleidskader Jeugdzorg 2003
Uitputtingoverzicht budgetten jeugdzorg 2003
AO/IC provincie Utrecht 2004
Convenant Aansluiting Gemeente 2004
Jaarrapportage aan rijk 2004
Normprijzen landelijk 2004
Provinciaal Jeugdzorgoverleg 2004
Spelregels productietoekenning 2004
Subsidieverordening Jeugdzorg 2004
Toetsingskader Beoordeling Jaarverslagen 2004
Voortgangsoverleg instellingen 2004
Jaarverslag Jeugdzorg Utrecht 2005
Landelijke Inspectie Jeugdzorg 2005
Meerjarenafspraak / convenant BJU 2005
Strategisch overleg instellingen 2005
Uitvoeringsplan Provincie Jeugdzorg 2005
Knelpuntenlijst Jeugdzorg Utrecht 2006
Kwaliteitssysteem provincie Utrecht 2006
Provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2006
Vraagvoorspellingsinstrument 2006
P&C cyclus jeugdzorg 2007

Naast provinciale instrumenten moeten ook de instrumenten van andere betrokken partijen in de
jeugdzorg worden aangepast naar de taal van de zorgeenheden. Dit geldt onder meer voor de zorgaan-
bieders en bureau jeugdzorg. Veel instrumenten worden nu reeds gebruikt door deze instellingen ge-
bruikt en zullen moeten worden aangepast om te blijven voldoen aan de wettelijke eisen. Een voor-
beeld hiervan is bijvoorbeeld de vorm waarin subsidieverzoeken worden opgesteld en ook hoe de jaar-
productie wordt verantwoord.
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In de onderstaande tabellen staat weergegeven op welke wijze de provincie voorziet dat de planning &
control tussen provincie en zorgaanbieders / Bureau Jeugdzorg Utrecht en cliëntenplatforms zou kun-
nen gaan verlopen. Het betreft nadrukkelijk een concept en het is bedoeld om het denken over beheer-
singsaspecten onder de nieuwe wet een eerste richting te geven. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling
dat de genoemde instrumenten leiden tot een enorme uitbreiding van de informatie-uitwisseling tussen
provincie en instellingen en daarmee met de administratieve last. Ook de voorgestelde data van invoe-
ring zijn geenszins bedoeld als eenzijdig door de provincie opgelegde planvorming. De aard, inhoud
en invoeringswijze van alle instrumenten zal in nauwe samenspraak met alle betrokkenen worden
overeengekomen. Ook met de Raad voor de Kinderbescherming, justitie, gemeenten en zorgkantoren
zal voor zover nodig afstemming over nieuw instrumentarium plaatsvinden.

,QVWUXPHQWHQ�YDQ�GH�LQVWHOOLQJHQ 'DWXP�YDQ�LQYRHULQJ
Kwaliteitscriteria instellingen 2004
Kwartaalrapportages instellingen 2004
Effectmetinginstrument instellingen 2005
Jaarverslag instellingen 2005
Kwaliteitsaudit instellingen 2005
Kwaliteitsrapportages instellingen 2005
Offerte instellingen 2005
Visitaties zorginstellingen 2005
Benchmark Prestaties Instellingen 2006
Meerjarenbeleidsplan instellingen 2006

,QVWUXPHQWHQ�YDQ�%-8 'DWXP�YDQ�LQYRHULQJ
Kwaliteitscriteria toegangsfuncties 2004
Normprijzen taken BJU 2004
Audit toegangsfunctie BJU 2005
Criteria naamsbekendheid BJU 2005
Criteria toegankelijkheid BJU 2005
Jaarverslag BJU 2005
Offerte BJU 2005
Producten catalogus BJU 2005
Wachtlijstmonitor 2005
(Nul)meting naamsbekendheid 2006
(Nul)meting toegankelijkheid 2006
Marap BJU 2006
Meerjarenbeleidplan BJU 2006
Monitor cliëntenstromen + doorlooptijden 2006

&OLsQWHQSODWIRUPV 'DWXP�YDQ�LQYRHULQJ
Huishoudelijk reglement cliëntenplatform(s) 2004
Beschikking cliëntenplatforms 2005
Begroting cliëntenplatforms 2006
Jaarverslag cliëntenplatforms 2006
Rapportage cliëntenplatforms 2007
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� )LQDQFLHHO�NDGHU

In dit hoofdstuk staan de tekorten binnen de Utrechtse jeugdzorg vanaf 2004 beschreven en de extra
financiële middelen die inmiddels toegezegd zijn. De laatste paragraaf bevat het financiële uitvoe-
ringsprogramma 2004.

��� 7HNRUWHQ�ELM�LQYRHULQJ�QLHXZH�ZHW
Zoals in hoofdstuk 2 naar voren is gekomen bestaat er een spanningsvolle verhouding tussen vraag en
aanbod van jeugdzorg. Er zijn wachtlijsten en de verwachting is dat deze in de komende jaren toe zul-
len nemen door groei van de instroom. Om vraag en aanbod meer op elkaar aan te laten sluiten is de
huidige doeluitkering ontoereikend. Bij de invoering van de Wet op de jeugdzorg gaat het recht op
jeugdzorg gelden. De jeugdige en ouders met een indicatie door Bureau Jeugdzorg hebben een juridi-
sche aanspraak op jeugdzorg jegens de provincie. Op het moment dat zij deze aanspraak niet kunnen
verzilveren omdat er geen plaats is, kunnen zij dit recht afdwingen bij de provincie via de rechter. De
wachtlijsten laten zien dat de provincie alleen aan dit recht tegemoet kan komen wanneer er meer fi-
nanciële middelen beschikbaar komen. Het Rijk heeft zich bij de invoering van de Wet op de jeugd-
zorg garant gesteld voor een genoegzaam financieel kader. Hiervoor is een nieuwe financieringssys-
tematiek ontwikkeld die in hoofdstuk 1 is beschreven.
De nieuwe financieringssystematiek zal niet gelijk bij inwerkingtreding van de nieuwe wet worden
ingevoerd. Gedurende een of meerdere jaren zal er sprake zijn van een overgangssituatie waarbij nog
onduidelijk is hoe lang deze periode zal duren. In hoofdstuk 1 zijn de hoofdlijnen van het nieuwe stel-
sel weergegeven met daarin ook opgenomen de financiering van de provincies door het rijk in de vorm
van een doeluitkering bureau jeugdzorg en een doeluitkering zorgaanbod. Daarin staat vermeld dat de
doeluitkering zorgaanbod wordt vastgesteld op basis van het aantal JHwQGLFHHUGH zorgeenheden in het
jaar t-2. Gedurende de overgangsperiode wordt de doeluitkering van het zorgaanbod echter gebaseerd
op de JHUHDOLVHHUGH capaciteit in het jaar t-2. Dit betekent dat het aantal indicaties voor jeugdzorg nog
niet wordt doorvertaald in extra middelen in de doeluitkering. Vanaf 1 januari 2004 treedt dus wel de
aanspraak op jeugdzorg in werking maar nog niet de bijbehorende financieringssystematiek. Uit-
gangspunt van het rijk is dan ook dat de overgang naar de nieuwe wet  budgettair neutraal moet
plaatsvinden. Dit staat haaks op het verzilveren van het recht op jeugdzorg.
Om de omvang van de tekorten bij invoering van de wet te ramen heeft het IPO met het rijk over-
stemming bereikt over een rekenmodel. Op basis van dit rekenmodel wordt het landelijke tekort ge-
raamd op minimaal  138 miljoen. Voor de provincie Utrecht komt dit tekort neer op  11,6 miljoen
voor 2004. Hiervan is naar schatting  4,02 miljoen incidenteel. De verwachte autonome groei van het
beroep op jeugdzorg is niet in dit tekort meegenomen. In de tabel in bijlage 4 is de samenvatting van
de berekende tekorten en de toelichting opgenomen. Voor 2005-2007 is een jaarlijks tekort van  7,58
miljoen te verwachten. De politiek (minister en gedeputeerde) moet hier een keuze maken tussen inzet
van extra middelen of het accepteren van wachtlijsten in de jeugdzorg.

��� ([WUD�PLGGHOHQ�FRDOLWLHDNNRRUG
In het coalitieakkoord van gedeputeerde staten is een bedrag van  1,3 mln. beschikbaar gesteld voor
de jeugdzorg voor een periode van vier jaar. Deze middelen kunnen worden ingezet voor de inkoop
van extra zorg. De harde wettelijke aansprakelijkheid die voorvloeit uit het recht op jeugdzorg voor de
provincie is de belangrijkste reden om alle middelen die beschikbaar zijn eerst hiervoor in te zetten.
Ook structurele middelen die we binnen de huidige doeluitkering en autonome middelen voor de
jeugdhulpverlening kunnen vrijmaken kunnen hiervoor worden ingezet (  0,8 mln.). Alle mogelijke
bronnen worden daarmee benut om aan het recht op jeugdzorg te voldoen. Door de middelen hier op
in te zetten kunnen andere verplichtingen die voortvloeien uit de wet niet worden gedaan. Dit betreffen
de kwaliteitsaspecten die in de wet zijn neergelegd en het versterken van voorliggende voorzieningen.
Tevens kan het vrij toegankelijk ambulante hulpaanbod niet vertraagd worden afgebouwd maar zal dit
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gelijk gebeuren. De maatschappelijke problemen die achter de wachtlijsten zitten en de juridische
aansprakelijkheid van de provincie voor het leveren van de zorg wegen tenslotte toch het zwaarst.
Daarnaast heeft de provincie  400.000,- per jaar beschikbaar gesteld voor de consumentenplatforms
en patiëntenorganisaties in de zorg en de jeugdzorg.

In het regeerakkoord Balkenende II is voorzien in extra middelen voor preventie/jeugdzorg. In 2004
komt  12 miljoen (oplopend tot  40 miljoen in 2007) beschikbaar voor meer capaciteit jeugdzorg.
Daarnaast is  2,4 miljoen (oplopend tot  8 miljoen in 2007) gereserveerd voor preventie en jeugd-
beleid, waarvan de verwachting is dat dit grotendeels voor het gemeentelijk beleid zal zijn. Deze mid-
delen zijn onvoldoende om de berekende landelijke tekorten te dekken.

��� )LQDQFLHHO�XLWYRHULQJVSURJUDPPD�����
)LQDQFLHULQJ�YDQ�GH�SURYLQFLHV�GRRU�KHW�ULMN
Vanaf 2004 wordt de doeluitkering gesplitst in een doeluitkering bureau jeugdzorg en een doeluitke-
ring zorgaanbod. Naast een bedrag voor de financiering van de taken van bureau jeugdzorg zal in de
doeluitkering bureau jeugdzorg ook een bedrag worden opgenomen voor het verstrekken van gege-
vens, de uitvoering van experimenten en steunfunctie en voor de vertrouwenspersoon voor de cliënten
van het bureau jeugdzorg. Onderdeel van de taken van bureau jeugdzorg zijn jeugdbeschermingstaken
(gezinsvoogdij) en jeugdreclassering en de toegangstaken van de J-GGZ. Ook de doeluitkering voor
het zorgaanbod wordt naast een bedrag voor de financiering van de geïndiceerde jeugdzorg opgehoogd
met middelen voor de uitvoering van experimenten en steunfuncties en met middelen ten behoeve van
cliëntenorganisaties en de vertrouwenspersoon. Hoe de doeluitkering jaarlijks wordt vastgesteld, is
beschreven in hoofdstuk 1.

Met ingang van 2004 zal nog het overgangsrecht gelden zoals reeds eerder in dit hoofdstuk is opge-
merkt. Hiermee is nog niet gelijk de berekeningssystematiek van de doeluitkering ingevoerd die past
bij het nieuwe stelsel en het recht op jeugdzorg. In het overgangsrecht is tevens opgenomen dat de
uitkering van het zorgaanbod en bureau jeugdzorg tot een door de Ministers te bepalen tijdstip bestaat
uit het bedrag dat de provincies in het jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet voor het
zorgaanbod ontving. Het bedrag van de doeluitkering van bureau jeugdzorg zal worden aangevuld met
de bedragen voor de justitiële taken. Dit betekent dat in ieder geval nog in 2004 de doeluitkeringen op
het oude historische niveau zullen worden vastgesteld.

In onderstaande tabel staat de begroting voor 2004 waarbij deze splitsing van de doeluitkering is aan-
gegeven. De volgende zaken zijn nog niet verwerkt in de begroting:
• de toegangstaken jeugd-GGZ; Vanaf 2004 wordt het budget hiervoor overgeheveld uit de AWBZ

naar het budget van Bureau Jeugdzorg;
• het budget voor de jeugdbescherming en de jeugdreclassering voor bureau jeugdzorg;
• het budget van de landelijk werkende voorziening die rechtstreeks door de ministeries worden

gesubsidieerd. Vanaf 2004 worden deze instellingen gedecentraliseerd en het budget van een in-
stelling (SGJ) zal naar de provincie Utrecht overgaan.

We gaan ervan uit dat bij de overgang van deze taken afdoende middelen mee zullen komen.
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7DEHO�%HJURWLQJ�MHXJGKXOSYHUOHQLQJ������RS�EDVLV�YDQ�KLVWRULVFKH�GRHOXLWNHULQJ
Bedragen op prijspeilniveau 2002 (verzorgingskosten pleegvergoeding pp 2003)

%XUHDX 3URYLQFLDOH
/$67(1 =RUJDDQERG -HXJG]RUJ 0LGGHOHQ WRWDDO
Residentieel 19.935.014 19.935.014
Dagbehandeling 7.909.002 7.909.002
Pleegzorg 5.044.014 5.044.014
Ambulant 3.120.632 3.120.632
Extra capaciteit, nog af te spreken 65.421 65.421
Genormeerd aanbod Bureau Jeugdzorg Utrecht 7.068.591 7.068.591
WRWDDO�PLGGHOHQ�YRRU�JHQRUPHHUG�KXOSDDQERG ���������� ��������� � ����������
Preventie Bureau jeugdzorg Utrecht (incl lnd toegangsnr.) 718.806 718.806
t-team en aansluitingsbudget Bureau jeugdzorg Utrecht 320.468 320.468
WRWDDO�PLGGHOHQ�YRRU�QLHW�JHQRUPHHUG�KXOSDDQERG � ��������� � ���������
Pleegzorg (NVP) 20.710 20.710
AKJ/CVP 197.700 197.700
Huisvesting 2.412.649 53.953 2.466.602
Vervoerskosten 511.351 511.351
Wachtgeldlasten 90.939 90.939
WRWDDO�RYHULJH�PLGGHOHQ�DDQ�LQVWHOOLQJHQ ��������� ������ ������� ���������
WRWDDO�PLGGHOHQ�DDQ�LQVWHOOLQJHQ ���������� ��������� ������� ����������
Inkoop van extra zorg nog in te zetten bij zorgaanb. en BJU 1.295.000 1.295.000
Invoering nieuwe wet 75.000 75.000
Steunfunctie, voormalig budget SJU 93.000 93.000
Project naschoolse opvang plus 10.000 10.000
Cliëntenbeleid 23.000 23.000
Aansluiting jeugdzorg met lokaal preventief jeugdbeleid 213.000 213.000
Terugdringen tekorten jeugdhulpverlening 377.000 377.000
Flexbudget 91.000 91.000
Plankosten 5.000 5.000
7RWDDO�RYHULJH�EHVFKLNEDUH�PLGGHOHQ ������� � ��������� ���������
7RWDDO�ODVWHQ ���������� ��������� �������� ����������
Middelen beschikbaar voor inkoop extra zorg 448.656 21.624 290 470.570

727$$/�/$67(1�*(1(5$$/ ���������� ��������� ��������� ����������
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%XUHDX 3URYLQLFLDOH
%$7(1 =RUJDDQERG -HXJG]RUJ 0LGGHOHQ 7RWDDO
'RHOXLWNHULQJHQ�9:6 ���������� ��������� � ����������
$XWRQRPH�PLGGHOHQ
Extra middelen collegeakkoord 1.295.000 1.295.000
Bijdrage NVP 21.000 21.000
Bijdrage aansluiting jeugdzorg met lokaal jeugdbeleid 213.000 213.000
Bijdrage bestemmingsreserve wachtgelden 51.695 51.695
Bijdrage frictiekosten jeugd; gedeelte struct. voor pleegzorg 132.000 377.000 509.000
Bijdrage plankosten 5.000 5.000
Overige autonome middelen; gedeelte structureel voor cvp 45.000 124.244 169.244
7RWDDO�DXWRQRPH�PLGGHOHQ ������� � ��������� ���������
Onttrekking uit wettelijke reserve flexbudget en wachtlijst-
project

282.340 282.340

727$$/�%$7(1�*(1(5$$/ ���������� ��������� ��������� ����������
NB. In de overige autonome middelen is een bedrag van -/-  9.000,- verwerkt in verband met het BTW-compensatiefonds.
In het budget aansluiting is een bedrag van -/-  14.000,- verwerkt hiervoor. Deze correcties zijn toegepast op basis van ge-
gevens uit 2003. Het is mogelijk dat deze correctie wordt aangepast waardoor de beschikbare budgetten veranderen.

Onder de nieuwe financieringssystematiek wordt de doeluitkering in jaar t gebaseerd op basis van de
gerealiseerde zorgeenheden in het jaar t-2 waarbij de ontwikkeling van het aantal indicaties in het jaar
t-1 wordt betrokken. Daarom is het noodzakelijk in het uitvoeringsprogramma bij de aanvraag voor de
doeluitkering van het komende jaar de verstrekte subsidies en gerealiseerde capaciteiten over de twee
voorgaande jaren op te nemen. Aangezien in 2004 de doeluitkeringen nog historisch zullen worden
bepaald, en de budgetten 2002 en 2003 niet of nauwelijks afwijken van de in 2004 te verlenen subsi-
dies, zijn deze overzichten nog niet opgenomen. In een volgend uitvoeringsprogramma wanneer de
nieuwe financieringssystematiek van kracht wordt zullen deze wel worden opgenomen. In bijlage 4
zijn de bezettingscijfers over de voorgaande jaren opgenomen.

%HQRGLJGH�GRHOXLWNHULQJ�����MHXJGKXOSYHUOHQLQJVWDNHQ
Bovenstaande verdeling van de doeluitkering is gebaseerd op de historisch budgetten van de instellin-
gen in 2003. Het is niet de verwachting dat hiermee de vraag naar jeugdzorg die we in 2004 verwach-
ten volledig kan worden gefinancierd. Inzet van eigen provinciale middelen is noodzakelijk maar zelfs
dan blijven additionele middelen nodig. In onderstaand schema wordt hiervan een raming gegeven.

Benodigde extra middelen om alle geïndiceerde jeugdigen te kunnen voor-
zien van zorg

     8.040.000

Extra instroom BJU als gevolg van instroom JGGZ      1.890.000
Huidige tekorten BJU bij de toegangstaken         960.000
Autonome groei als gevolg van de demografische ontwikkeling      1.189.000
Totaal benodigde middelen   12.079.000
Inzet extra provinciale middelen uit het coalitieakkoord     1.295.000
Inzet provinciale middelen terugdringen tekorten jeugdhulpverlening        377.000
Inzet ruimte binnen de doeluitkering        470.000
Resterend tekort     9.937.000
Inzet middelen rijksbegroting voor meer capaciteit jeugdzorg (op basis van
huidige verdeling doeluitkering over de provincies)

         PM

Omlegging GGZ-toegangstaken, verhoging doeluitkering met AWBZ-
middelen

          PM

Inzet middelen preventie en jeugdbeleid rijksbegroting           PM
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Voor het berekenen van de noodzakelijke extra geïndiceerde zorg is uitgegaan van de stand van de
wachtlijsten per 1 juli 2003. Dit betreffen alle jeugdigen die langer dan 45 dagen op verzilvering van
jeugdhulpverlening wachten. Als normbedrag is uitgegaan van de landelijk gemiddelde prijs per
normvariant (prijspeil 2002). Een deel van dit bedrag betreffen incidentele kosten die gemaakt moeten
worden om het grote aantal wachtenden in een keer weg te werken. Voor de berekening van de beno-
digde extra middelen van bureau jeugdzorg is uitgegaan van KPMG-normen. Een toelichting op de
berekening kunt u terugvinden in bijlage 4. In 2004 zullen door de autonome groei van de vraag meer
jeugdigen aanspraak maken op jeugdzorg. De landelijke taskforce wachtlijsten voorziet een autonome
groei van 2,5%. Door de doeluitkering 2003 te vermenigvuldigen met 2,5% is een groei geraamd van
1.189.000,-.

De wachtlijst op 1 juli 2003 laat duidelijk zien dat de behoefte aan jeugdzorg substantieel groter is dan
uit de huidige doeluitkering kan worden gefinancierd. De introductie van het recht op jeugdzorg met
een juridische aanspraak jegens de provincie maakt het terugdringen van deze wachtlijsten hoogst
noodzakelijk. Omdat de eigen provinciale middelen en de inzet van de wettelijke reserve onvoldoende
zijn verzoekt de provincie Utrecht voor het jaar 2004 een bedrag van  7.453.000,- aan de doeluitke-
ring zorgaanbod toe te voegen. Hiermee zou de totale doeluitkering zorgaanbod voor 2004
 46.845.099,- bedragen. Zoals reeds geconstateerd zijn er ook extra middelen nodig voor zaken als

cliëntvertrouwenspersonen en cliëntenbeleid. Gezien de grote tekorten bij het volume van het
zorgaanbod is het prioriteit deze tekorten het eerst weg te werken.

Het aantal jeugdigen in de toegang in 2002 is groter dan met de huidige doeluitkering kan worden
gefinancierd. De behoefte aan deze taken is substantieel groter. Bureau jeugdzorg is wettelijk verplicht
(ook in het kader van de Algemene wet bestuursrecht) een indicatiebesluit te nemen inzake een even-
tuele aanspraak op jeugdzorg. Onvoldoende middelen hiervoor maken ook dat het recht op jeugdzorg
wordt uitgehold. Om dit huidige tekort weg te werken en voor de extra instroom JGGZ-cliënten is een
toevoeging aan de doeluitkering bureau jeugdzorg van  2.484.000,- nodig. Hiermee komt de totale
doeluitkering bureau jeugdzorg in 2004 uit op  10.667.442,-. In dit bedrag is dus nog geen rekening
gehouden met de overgehevelde middelen uit de AWBZ voor de toegang JGGZ. Tevens is dit bedrag
exclusief de justitiële taken van bureau jeugdzorg waarvan de financiering vanaf 1 januari 2004 via de
provincie zal gaan lopen. Het benodigd budget voor de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsta-
ken is in de volgende paragraaf opgenomen. Aangezien over de te decentraliseren instellingen (in dit
geval SGJ) nog afspraken moeten worden gemaakt met het rijk, is dit nog niet meegenomen in de ra-
ming.

-HXJGEHVFKHUPLQJ�HQ�MHXJGUHFODVVHULQJ
Zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven wordt per 1 januari 2004 de financiering, de planning en het beleid
met betrekking tot de jeugdbescherming gedecentraliseerd naar de provincies. De doeluitkering aan de
provincie zal worden opgehoogd met de middelen benodigd voor de financiering van deze taken van
bureau jeugdzorg. Conform de bestuurlijke afspraken tussen het ministerie van Justitie en het IPO zal
de doeluitkering van de provincie worden vastgesteld op grond van het overgangsrecht van de AMvB
uitkeringen. Dit houdt in dat de doeluitkering voor dit onderdeel wordt bepaald op basis van p x q. Als
p gelden de vigerende normprijzen en als q het aantal jeugdigen in jaar t-2 waarvoor bureau jeugdzorg
een jeugdreclasserings- of jeugdbeschermingsmaatregel heeft (gemiddelden berekend op basis van het
jeugdigen op de eerste dag van iedere kalendermaand). De uitkering kan worden vermeerderd indien
aannemelijk is dat de behoefte aan deze activiteiten substantieel hoger of lager is dan in jaar t-2. In de
begrotingsaanschrijving 2004 aan bureau jeugdzorg is opgenomen dat de bepaling van de doeluitke-
ring in 2004 zal plaatsvinden op basis van het aantal jeugdigen op 1 oktober 2002 (in plaats van het
aantal jeugdigen op de eerste dag van ieder kalendermaand) met alleen een verhoging van de doeluit-
kering wanneer de totale gerealiseerde capaciteit in 2003 groter is dan 105%.

Bureau jeugdzorg heeft vanaf 2000 een daling van het aantal onder toezicht stellingen (OTS-en) korter
dan 1 jaar gekend (OTS < 1 jaar), met een dieptepunt in 2002. In 2003 is het aantal OTS-en weer aan
het stijgen. Door het budget voor 2004 te bepalen op het lage niveau van 2002 voorzien wij een doel-
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uitkering die ontoereikend zal zijn om onze financiering aan bureau jeugdzorg voor deze taken te dek-
ken. Een nacalculatie bij een stijging van de werkelijke capaciteit van meer dan 5% levert in dit geval
niet meer budget op omdat de daling in de instroom in 2002 doorzet bij de meerderejaars OTS-en in
2003. Wanneer het budget voor de jeugdbeschermings– en jeugdreclasseringstaken wordt bepaald op
basis van peildatum 1 oktober 2002 dan wijkt het budget bijna  300.000,- af van het budget vastge-
steld op basis van het werkelijk aantal pupillen 2003 (tot en met augustus). De totale capaciteit is ten
opzichte van de peildatum 1 oktober wel met 4,3% gestegen, maar op grond hiervan zal de doeluitke-
ring dus niet worden nagecalculeerd.

Omdat de stijging bij de OTS < 1 in 2003 zal doorwerken bij de capaciteit OTS>1 in 2004 wordt vanaf
2004 hier een groter aantal pupillen verwacht dan in 2003. Bureau jeugdzorg verwacht dat deze capa-
citeit gemiddeld op ongeveer 740 jeugdigen zal uitkomen. In onderstaande tabel is een raming opge-
nomen van het benodigde budget voor de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstaken van bureau
jeugdzorg. De jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclasseringsmaatregelen zijn gebaseerd op de
werkelijke capaciteit in 2003 (januari tot september) waarbij bij het aantal “OTS-en>1” rekening is
gehouden met het na-ijl effect. De ITB-trajecten (intensieve traject begeleiding) is gebaseerd op de
verwachting voor 2004, gebaseerd op de productie 2003 en rekening houdend met uitval.

'RRU�SURYLQFLH�JHUDDPGH�GRHOXLWNHULQJ�MHXJGEHVFKHUPLQJV��HQ�MHXJGUHFODVVHULQJVWDNHQ�����
Aantal Prijs Totaal

OTS < 1 247,25  5.675,-  1.403.144,-
OTS > 1 693,50  4.751,-  3.294.819,-
Voorlopige voogdij     7,13  4.792,-       34.143,-
Voogdij 208,00  3.496,-     727.168,-
Jeugdreclassering 383,38  3.638,-  1.394.718,-
ITB HK 350     954,-     333.900,-
ITB Criem 150  1.274,-     191.100,-
Samenloop   35    618,-       21.630,-
Totaal budget  7.400.622,-

De normbedragen zijn afkomstig uit de afspraken bestuurlijk overleg IPO en ministerie van Justitie.
Deze normbedragen zijn voorlopige bedragen gebaseerd op prijspeil 2002. In deze normbedragen is
een ombuiging van 3% verwerkt. De provincie is tegen deze opgelegde bezuiniging. Een aantal zaken
moeten nog in deze normen worden opgenomen (ICT-beheer en overige taken Vedivo en overige lo-
pende beleidszaken).

Naast bovenstaand budget voor 2003 dient ook rekening te worden gehouden met de autonome groei
en groei als gevolg van beleidsintensiveringen. Tot op heden is er onvoldoende inzicht in de volume-
aspecten van de decentralisatie van deze onderdelen en de doorvertaling daarvan in de doeluitkering.
Hierdoor zijn wij onvoldoende in staat een raming van deze zaken te maken. De bovenstaande ge-
raamde doeluitkering voor de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstaken kan dus worden be-
schouwd als een minimum.

)LQDQFLHULQJ�YDQ�GH�LQVWHOOLQJHQ�GRRU�GH�SURYLQFLH
In 2004 zal bekostiging van de zorgaanbieders nog plaatsvinden op basis van de capaciteitsplaatsen en
de vigerende normbedragen. Ook voor bureau jeugdzorg zal de huidige bekostigingssystematiek voor
zoveel mogelijk worden gehandhaafd.
Per 1 januari 2004 treden wel de nieuwe verordeningen zorgaanbod en bureau jeugdzorg in werking.
Daaraan gekoppeld zal een overgangsregeling worden vastgesteld. Dit heeft mogelijk consequenties
voor de financiering van de instellingen jeugdhulpverlening en bureau jeugdzorg.

In 2003 is een kostprijsonderzoek afgerond naar de kostprijzen van het intensieve ambulante hulpaan-
bod in de provincie Utrecht (zie ook hoofdstuk 5.4). Op grond daarvan is in 2003 een normprijs vast-
gesteld van  7.500,- (exclusief huisvesting) per ingestroomde cliënt voor het grootste gedeelte van het
intensieve ambulante hulpaanbod. In de instellingsbudgetten zijn deze kostprijzen verwerkt.
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In bijlage 4.2 zijn de geplande instellingsbudgetten voor 2004 verwerkt. In het budget van Bureau
Jeugdzorg Utrecht zijn nog niet de budgetten verwerkt voor de toegangstaken J-GGZ en voor de
jeugdbescherming en jeugdreclasssering. Ook het zorgaanbod SGJ is nog niet in dit overzicht verwerkt
omdat een overzicht van hun instellingsbudget nog ontbreekt.
In bijlage 4.3 treft u een overzicht van de capaciteiten 2000 tot en met 2004 aan.
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%LMODJH��� /DQGHOLMN�HQ�SURYLQFLDDO�NDGHU
Het provinciaal beleidskader jeugdzorg is ingebed in een breder beleidskader, landelijk zowel als pro-
vinciaal. Hieronder worden beide kaders geschetst.

/DQGHOLMN�NDGHU
5HJHHUDNNRRUG
In mei 2003 is het kabinet Balkenende II geformeerd. In het algemeen legt het regeerakkoord de na-
druk op de noodzaak van een zo min mogelijk bureaucratische manier van werken: minder regels,
meer nadruk op uitvoering en handhaving. Ten aanzien van de jeugdzorg stelt het regeerakkoord dat er
een systeem moet zijn, waarin bij probleemsituaties tijdig ondersteuning wordt geboden en adequaat
wordt ingegrepen om ernstige schade te voorkomen – met name door middel van opvoedingsonder-
steuning en gezinscoaches. Kinderen en gezinnen mogen niet tussen wal en schip raken door afstem-
mingsproblemen tussen departementen, bestuurslagen en jeugdzorginstellingen. Voor jeugd-
zorg/preventie zijn binnen het regeerakkoord extra middelen vastgesteld. De jeugdzorg is in het ak-
koord van Balkenende II opgenomen als onderdeel van het beleidsthema 'veiligheid en justitiële ke-
ten'.
De provincie Utrecht staat - net als het kabinet - een niet bureaucratische manier van werken voor.
Anders dan het kabinet, kiest de provincie echter voor de positionering van de jeugdzorg onder het
beleidsthema zorg. Wat betreft de inhoud van de jeugdzorg, komen het landelijk kader en provincie op
hoofdlijnen overeen: de provincie streeft ook een samenhangend aanbod en vroegsignalering en pre-
ventie na.

/DQGHOLMN�EHOHLGVNDGHU�MHXJG]RUJ
Uitgaande van de nieuwe Wet geeft het rijk met het Landelijk beleidskader een inhoudelijk en financi-
eel raamwerk voor de komende vier jaar. De provincies worden geacht hun provinciale beleidskader
hierop te baseren. In het landelijk kader wordt geconstateerd dat de vernieuwing in de jeugdzorg de
afgelopen jaren sterk gericht is geweest op de structuur. De Wet op de jeugdzorg is hiervan het sluit-
stuk. Het is de bedoeling dat er nu meer ruimte komt voor inhoudelijke vernieuwing, kwaliteitsverbe-
tering en professionalisering, hetgeen direct afgemeten kan worden aan de dienstverlening zelf: is die
verbeterd voor de jeugdigen met opgroei- en opvoedproblemen? Om bureaucratisering te voorkomen
zal een deskundige en zorgvuldige aanpak gecombineerd moeten worden met slagvaardigheid en snel-
heid. Ook een heldere en eenvoudige communicatie met de cliënt is een belangrijk aspect. Het lande-
lijk beleidskader wil verder aandacht stimuleren voor de beheersing van de kwaliteit en verhoging van
de effectiviteit binnen de diverse aanbieders van (jeugd)zorg.

De provincie Utrecht onderschrijft de constateringen en aanbevelingen van het landelijk beleidskader
jeugdzorg en neemt deze op in het eigen beleidskader.
Het rijk heeft pas in de loop van 2003 beslissingen genomen over de invulling van bepaalde onderde-
len van het stelsel, zoals de positie van de lichte ambulante hulp en de zorgeenheden. Dat betekent dat
de provincie nu aan de slag gaat met die onderdelen en dat het stelsel in de loop van 2004 in zijn
nieuwe vorm kan gaan functioneren.

%$16
Het kabinet, het Interprovinciaal overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) heb-
ben een gezamenlijke visie op jeugdbeleid ontwikkeld in ‘Jeugdbeleid in BA(la)NS’ in het kader van
het Bestuursakkoord nieuwe stijl (BANS). Net als de andere provincies heeft de provincie Utrecht zich
hieraan verbonden.
Het bepalen van een gezamenlijke visie moet leiden tot een gezamenlijke koers voor het jeugdbeleid
en maakt het mogelijk op basis daarvan onderling afspraken te maken over hoe het jeugdbeleid van de
overheden elkaar kan versterken.
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De volgende vijf criteria vatten de visie van BANS samen:� beleid maken met jeugd (en hun opvoeders);� niet alleen focussen op problemen, maar ook investeren in algemene voorzieningen voor jeugdi-
gen;� vroegtijdig inspelen op situaties waarin jeugdigen extra risico lopen;� een samenhangend aanbod realiseren dat een adequaat en herkenbaar antwoord geeft op de vra-
gen van jeugd en hun ouders;� projectenbeleid inzetten ter versterking van het structurele aanbod.

De vijf BANS-criteria zijn herkenbaar in het huidige provinciale beleid. De provincie erkent met ande-
re woorden het belang van deze uitgangspunten. In het provinciaal beleidskader jeugdzorg zijn ze on-
der meer herkenbaar in het cliëntenbeleid: de manier waarop de provincie jeugdigen en hun ouders wil
betrekken bij het tot stand komen van het provinciale jeugdzorgbeleid (zie ook hoofdstuk 7).

3URYLQFLDDO�NDGHU
&RDOLWLHDNNRRUG������±������µ:HUN�LQ�XLWYRHULQJ¶
De provincie Utrecht heeft in mei 2003 een coalitieakkoord, getiteld  ‘Werk in uitvoering’ vastgesteld.
Het bevat de bestuurlijke uitgangspunten voor het  jeugdzorgbeleid in de komende periode. Na een
periode van onderzoek en ontwikkeling, gaat de provincie zich in de periode 2003 – 2007 op de uit-
voering van beleid en het behalen van resultaten richten. Voor wat betreft het beleidsterrein Zorg en
Welzijn is als visie geformuleerd dat "de provincie wil komen tot een aanbod van zorg- en dienstver-
lening dat uitgaat van de behoeften van de burgers. Dit aanbod dient vraaggericht, samenhangend,
cliëntgericht, efficiënt en effectief te zijn. De inzet van de provincie is gericht op vermaatschappelij-
king van de zorg met een goede koppeling tussen wonen, zorg en welzijn. Per beleidsterrein dient het
aspect van interculturalisatie (verder) concreet vorm te krijgen".
In het programma staat een aantal punten dat betrekking heeft op de jeugdzorg:� de provincie stimuleert vraaggerichte zorg door bij subsidiëring van welzijns – en zorginstellingen

de eis te stellen dat de burger centraal staat. De positie van consumentenplatforms en patiëntenor-
ganisaties wordt versterkt;� de provincie investeert meer in een samenhangend aanbod in de jeugdhulpverlening. Het accent
wordt gelegd op preventie en vroegsignalering. De Staten dragen het college van gedeputeerden
op de wachtlijsten in de jeugdzorg zoveel mogelijk weg te werken en procedures te vereenvoudi-
gen. De staten verwachten dat het college van gedeputeerden hieromtrent afrekenbare doelstellin-
gen vaststelt bij de begroting van 2004;� de provincie ondersteunt gemeenten bij de vroegsignalering in de jeugdzorg. Meer nadruk wordt
gelegd op preventie en ambulante zorg;� onder de instellingen die provinciale subsidies ontvangen laat de provincie kwaliteitsmetingen
houden; kwaliteit en effectiviteit worden de belangrijkste maatstaven voor subsidiëring van die in-
stellingen.

Ter uitvoering van het akkoord is een bedrag van  1.000.000 (per jaar) extra beschikbaar gesteld voor
de jeugdhulpverlening. Daarnaast is er  400.000 uitgetrokken voor patiënten- en consumentenbeleid.
In hoofdstuk 9 wordt de verdeling van deze middelen zichtbaar gemaakt.

%HVWXXUVFRQWUDFW�WXVVHQ�SURYLQFLHV�HQ�ULMN
Over hun bijdrage aan een resultaatgerichte aanpak van maatschappelijke vraagstukken willen de pro-
vincies een bestuurscontract sluiten met het nieuwe kabinet. Als aanzet daartoe schreven de provincies
een boekje met de titel  'Aanbod van de provincies aan het nieuwe kabinet'.
De provincies zijn voorstander van provinciale en regionale kaders, waarbinnen aan (samenwerkende)
gemeenten zoveel mogelijk beleidsruimte wordt gelaten. Zij stellen dat jeugd(zorg)beleid meer aan-
dacht moet krijgen, onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen'. Verbetering van de jeugdzorg
en bestrijding van jeugdcriminaliteit vraagt een gezamenlijke inspanning van ouders, overheden en
maatschappelijke organisaties. Het accent ligt nu te eenzijdig op de verbetering van de opvang van
jeugdigen die op de een of andere manier in de problemen zijn gekomen.
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Waar het om jeugdcriminaliteit gaat, ambiëren de provincies om verantwoordelijkheid te nemen voor:� de afstemming en coördinatie bij de aanpak van jeugdcriminaliteit;� ondersteuning van de gemeente bij de gemeentelijke regierol voor het jeugd- en veiligheidsbeleid.

De provincie Utrecht is van mening dat er niet te licht gedacht moet worden over de ambities die het
bestuurscontract in zich draagt. Als het rijk instemt met dit IPO-aanbod, betekent dit  dat de provincie
een geheel nieuwe rol moet gaan spelen op een nog onbekend beleidsveld. En de maatschappelijke
verwachtingen ten aanzien van deze problematiek zijn hooggespannen.
Inhoudelijk bestaan er duidelijke raakvlakken tussen jeugdzorg en jeugdcriminaliteit. De verantwoor-
delijkheid van de provincie op het gebied van jeugdzorg geeft ook mogelijkheden om een bijdrage te
leveren aan de bestrijding van jeugdcriminaliteit. Een coördinerende rol bij de aanpak van jeugdcrimi-
naliteit is echter veel meer omvattend en de provincie beschikt op dit terrein over weinig bestuurlijke
instrumenten. De inzet is wel om de komende periode de aansluiting van de jeugdzorg en jeugdstraf-
circuit te versterken. Dit moet in nauw overleg met relevante partners binnen de justitiële jeugdketen
gebeuren.
Hoofdstuk 6 gaat nader in op deze problematiek (zie met name 6.3).

+HULMNLQJ�VRFLDOH�DJHQGD
De provincie streeft een integraal sociaal beleid na, waarvoor het kader in de vorm van een sociale
agenda wordt vastgesteld (medio 2003). In 2004 komt de eerste tweejarige Sociale rapportage tot
stand. De beleidsuitvoering die voortvloeit uit de eerste sociale agenda, is daaraan gekoppeld.
De provincie Utrecht geeft daarmee een stevige impuls aan haar sociale beleid. Dit omvat jeugdzorg,
zorg, welzijn, maatschappelijke participatie, cultuur en onderwijs. Met het sociaal beleid wil de pro-
vincie de mogelijkheden van burgers vergroten om in de samenleving te participeren. Het sociaal be-
leid richt zich daarom met name op het versterken van de sociale infrastructuur: het geheel van voor-
zieningen en betrekkingen die het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden
kunnen leven en kunnen deelnemen aan de samenleving.
In de nota Presterende Provincie (2001) is vastgelegd dat de provincie - op een open en vraaggerichte
wijze - op zoek gaat naar sociale problemen in de samenleving.
Dit vereist een continu proces van uitwisseling van informatie en kennis met enerzijds het rijk en de
gemeenten, anderszijds de maatschappelijke instellingen en burgers. In het rapport van de IPO-
commissie Simons worden de volgende kenmerken van de nieuwe rol van de provincie ten aanzien
van sociaal beleid beschreven:� van toezicht en bemiddeling naar LQLWLDWLHI;� van plannen naar RQWZLNNHOHQ;� van uitvoeren van rijksbeleid naar de URO�YDQ�EHVWXXUOLMN�SDUWQHU.
Deze sluiten grotendeels aan op bij de regieopvatting van de provincie op het terrein van jeugdzorg, zij
het dat de provincie op dit terrein wel wil sturen op hoofdlijnen.

Ten aanzien van het jeugdbeleid heeft de provincie de opdracht om te zorgen dat jeugdigen en hun
ouders binnen de jeugdzorg tijdig geholpen worden en tegelijkertijd dat een beroep op de jeugdzorg
zoveel mogelijk voorkomen wordt. Het lokale jeugdbeleid schept hiervoor de voorwaarden.
Vanuit de verantwoordelijkheid die de provincie draagt voor het totale stelsel van jeugdzorg, heeft zij
een direct belang bij een goede aansluiting tussen lokaal jeugdbeleid, onderwijs en jeugdzorg. Bij de
herijking van het sociaal beleid zet de provincie dan ook in op ondersteuning van gemeenten inzake
het lokale jeugdbeleid.

,PSOHPHQWDWLHSURJUDPPD�µ0RUJHQ�JHEHXUW�KHW�¶
De provincie Utrecht heeft al in een vroeg stadium geanticipeerd op de komst van de nieuwe wet en
naar aanleiding daarvan acties (met resultaten en planning) vastgelegd in het provinciaal implementa-
tieprogramma ‘Morgen gebeurt het!’.
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Aangezien het rijk pas in de loop van 2003 de laatste knopen heeft doorgehakt en tot een definitieve
invulling van het stelsel is gekomen, kan de provincie nu aan de slag met de acties die zij in 'Morgen
gebeurt het!' heeft geformuleerd. Als gevolg van de veranderingen die het rijk in de laatste fase van
besluitvorming over de nieuwe wet heeft aangebracht, moeten de acties van het implementatiepro-
gramma voor een deel opnieuw worden bekeken en ingevuld. Dat gebeurt in dit beleidskader (met
name in de hoofdstukken 4 tot en met 6). In die zin ligt dit beleidskader jeugdzorg dus in het directe
verlengde van 'Morgen gebeurt het!'
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%LMODJH��� 9UDDJ�HQ�DDQERG�LQ�GH�MHXJG]RUJ
2YHU]LFKW�WDEHOOHQ�HQ�JUDILHNHQ
� ,QVWURRP�MHXJG]RUJ
1.1 Feitelijke aantal aanmeldingen met vervolg bij bureau jeugdzorg 2001 – 2002
1.2 Prognose autonome groei van de vraag naar jeugdzorg 2002 2007
1.3 Effect autonome groei op aantal aanmeldingen toegang bureau jeugdzorg 2003 – 2007
1.4 Aantal feitelijke aanmeldingen AMK naar aard van afdoening 1999 – 2002
1.5 Effecten autonome groei op totaal aantal aanmeldingen AMK 2003 – 2007
1.6 Feitelijke instroom bureau jeugdzorg (toegang + AMK) 2001 – 2002
1.7 Effecten autonome groei op totale instroom bureau jeugdzorg 2003 – 2007
1.8 Instroom toegang bureau jeugdzorg naar aard van verwijzing 2002

�� %XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW
���� 3URGXFWLH�WDNHQ�EXUHDX�MHXJG]RUJ
2.1.1 Toegekende capaciteit en gerealiseerde productie toegangstaken 2000 – 2003
2.1.2 Toegekende capaciteit licht ambulante hulp en gerealiseerde productie 2000 – 2003
2.1.3 Toegekende capaciteit en werkelijk aantal aanmeldingen AMK 1999 – 2002
2.1.4 Aantal jeugdbeschermingcliënten op peildatum 31-12 2000 – 2002
2.1.5 Aantallen nieuwe cliënten jeugdbescherming per jaar 2000 – 2002
2.1.6 Aantallen cliënten jeugdreclassering op peildatum 31-12 2000 – 2002
2.1.7 Aantal nieuwe cliënten jeugdreclassering per jaar 2000 – 2002
���� 'RRUVWURPLQJ�EXUHDX�MHXJG]RUJ
2.2.1 Aanmeldingen naar aard van afdoening 2002
2.2.2 Aard van zorgtoewijzingsbesluiten 2002
���� %HKRHIWH�DDQ�WDNHQ�EXUHDX�MHXJG]RUJ
2.3.1 Effecten autonome groei op behoefte aan aanmelding en screening
2.3.2 Effecten autonome groei op behoefte aan toeleidingstaken

�� 2QWZLNNHOLQJ�JHwQGLFHHUGH�DDQERG�MHXJGKXOSYHUOHQLQJ
���� $OJHPHHQ
3.1.1 Ontwikkeling capaciteit geïndiceerde jeugdhulpverlening per werksoort 2000 – 2004
3.1.2 Ontwikkeling bezettingsgraad per werksoort
3.1.3 Instroom cliënten in geïndiceerde jeugdhulpverlening
3.1.4 Instroom cliënten in geïndiceerde jeugdhulpverlening per werksoort
���� 5HVLGHQWLHHO
3.2.1 Ontwikkeling gemiddelde bezetting totaal residentieel per jaar 1997 – 2002
3.2.2 Gemiddelde bezetting totaal residentieel per zorgaanbieder 1997 t/m 2002
3.2.3 Gemiddelde bezetting residentieel per hulpvariant 2001 – 2002
3.2.4 Ontwikkeling behandelduur totaal residentieel 2001 – 2002
3.2.5 Ontwikkeling behandelduur residentieel excl. crisisopvang 2001 – 2002
3.2.6 Behandelduur residentieel per zorgaanbieder excl. crisisopvang 2001 – 2002
��� 3OHHJ]RUJ��GDJEHKDQGHOLQJ�HQ�LQWHQVLHI�DPEXODQW
3.3.1 Ontwikkeling bezetting dagbehandeling per hulpvariant 2001 – 2002
3.3.2 Ontwikkeling behandelduur dagbehandeling per hulpvariant 2001 – 2002
3.3.3 Ontwikkeling bezetting pleegzorg per variant 2001 – 2002
3.3.4 Ontwikkeling behandelduur pleegzorg per variant 2001 – 2002
3.3.5 Ontwikkeling behandelduur geïndiceerde ambulante zorg 2001 – 2002
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� 2QWZLNNHOLQJ�ZDFKWOLMVWHQ�MHXJG]RUJ
��� %XUHDX�MHXJG]RUJ
4.1.1 Aantal wachtenden op vervolggesprek na aanmelding 2002 – 2003
4.1.2 Doorlooptijd toegangsfuncties t/m indicatiestelling 2002 – 2003
4.1.3 Aantal wachtenden op indicatietraject na screening
4.1.4 Aantal wachtenden AMK 2002 – 2003
��� *HwQGLFHHUGH�MHXJGKXOSYHUOHQLQJ
4.2.1 Aantal nog niet verzilverde indicaties langer dan 45 werkdagen 2002 – 2003
4.2.2 Aantal nog niet verzilverde indicaties langer dan 45 werkdagen werksoort 2002–2003
��� -HXJG�**=
4.3.1 Aantal wachtenden jeugd-GGZ op peildatum 31-12 (2000-2003)
4.3.2 Gemiddelde wachtduur wachtenden (werken)
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� ,QVWURRP�MHXJG]RUJ

��� )HLWHOLMN�DDQWDO�DDQPHOGLQJHQ�PHW�YHUYROJ�ELM�EXUHDX�MHXJG]RUJ�������±������
(excl. eenmalige contacten)�%URQ��/DQGHOLMNH�7DVNIRUFH�:DFKWOLMVWHQ�-HXJG]RUJ�

Totaal 2001: 2659
Totaal 2002: 2858
Toename: 7,5%

���� 3URJQRVH�DXWRQRPH�JURHL�YDQ�GH�YUDDJ�QDDU�MHXJG]RUJ�WRW�������LQ���W��R�Y�������%URQ��/DQGHOLMNH�WDVNIRUFH�:DFKWOLMVWHQ�-HXJG]RUJ�

���� (IIHFW�DXWRQRPH�JURHL��HQ�RPOHJJLQJ�LQVWURRP�MHXJG�**=�DDQWDO�DDQPHOGLQJHQ�WRHJDQJEXUHDX�MHXJG]RUJ������±������
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��� $DQWDO�IHLWHOLMNH�DDQPHOGLQJHQ�$0.�QDDU�DDUG�YDQ�DIGRHQLQJ�������±�������%URQ��0RQLWRU�%XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW�

��� (IIHFWHQ�DXWRQRPH�JURHL�RS�WRWDDO�DDQWDO�DDQPHOGLQJHQ�$0.�������±������

��� )HLWHOLMNH�LQVWURRP�EXUHDX�MHXJG]RUJ��WRHJDQJ���$0.�������������
�%HWUHIW�DDQPHOGLQJHQ�OHLGHQG�WRW�HHQ�YHUYROJFRQWDFW��EURQ�7DVNIRUFH�:DFKWOLMVWHQ�

Toename van 13%
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��� (IIHFWHQ�DXWRQRPH�JURHL�HQ�LQVWURRP�MHXJG�**=�RS�WRWDOH�LQVWURRP�EXUHDX�MHXJG]RUJ

�����WRW�HQ�PHW�����
��� ,QVWURRP�EXUHDX�MHXJG]RUJ�QDDU�DDUG�YDQ�YHUZLM]LQJHQ����������%URQ��0RQLWRU�%XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW�
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� %XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW
��� 3URGXFWLHWDNHQ�%XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW
����� 7RHJHNHQGH�FDSDFLWHLW�HQ�JHUHDOLVHHUGH�SURGXFWLH�WRHJDQJVWDNHQ�������±�������%URQ��0RQLWRUJHJHYHQV�%XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW�
7DEHO����*HSODQGH�FDSDFLWHLW�HQ�KHW� IHLWHOLMN�JHEUXLN��ZHUNHOLMNH�SURGXFWLH�� WRHJDQJVIXQF�WLHV ���� ���� ���� ����

cap.   prod. cap.   prod cap.      prod. cap.
Aanmelding 3921 (2949) 4421  (3366) 4832  (3414) 4832

Screening 2747 (2357) 3047  (2478) 3371  (2416) 3371

Diagnostiek en 928   (794) 1028  (1273)   1092  (1470) 1092
Indicatie
Zorgtoewijzing 1915 (1687) 2015  (1485 a) 2079  (1682 b)2079
Plaatsing   928  (794) 1028  (1273) 1092  (1470) 1092
Casemanagement   928  (794) 1028  (1273) 1092  (1470) 1092
Herindicatie   928  (794) 1028  (1273) 1092  (1470) 1092

D�� 'LW�EHWUHIW�KHW�DDQWDO�FOLsQWHQ�YRRU�ZLH�HHQ�]RUJWRHZLM]LQJVEHVOXLW�LV�YDVWJHVWHOG��2PGDW�YRRU�ppQ�FOLsQW�VRPV�PHHUGHUHYRUPHQ�YDQ�]RUJ�ZRUGHQ�WRHJHZH]HQ�LV�KHW�DDQWDO�]RUJWRHZLM]LQJVEHVOXLWHQ�KRJHU��QDPHOLMN������E�� +HW�DDQWDO�EHVOXLWHQ�EHWUHIW������

����� 7RHJHNHQGH�FDSDFLWHLW�OLFKWH�DPEXODQWH�KXOS�HQ�JHUHDOLVHHUGH�SURGXFWLH�������±������

����� 7RHJHNHQGH�FDSDFLWHLW�HQ�ZHUNHOLMN�DDQWDO�DDQPHOGLQJHQ�$0.�������±�������%URQ��%XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW�
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����� $DQWDOOHQ�MHXJGEHVFKHUPLQJFOLsQWHQ�RS�SHLOGDWXP�������������±�������%URQ��-DDUYHUDQWZRRUGLQJ�%XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW������

������ $DQWDOOHQ�QLHXZH�FOLsQWHQ�MHXJGEHVFKHUPLQJ�SHU�MDDU�������������%URQ��-DDUYHUDQWZRRUGLQJ�%XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW������

����� $DQWDOOHQ�FOLsQWHQ�MHXJGUHFODVVHULQJ�RS�SHLOGDWXP�������������±�������%URQ��MDDUYHUDQWZRRUGLQJ�%XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW������

����� $DQWDOOHQ�QLHXZH�FOLsQWHQ�MHXJGUHFODVVHULQJ
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��� 'RRUVWURRP�%XUHDX�-HXJG]RUJ
����� $DQPHOGLQJHQ�QDDU�DDUG�YDQ�DIGRHQLQJ����������%URQ��0RQLWRU�%XUHDX�MHXJG]RUJ�8WUHFKW�

����� $DUG�YDQ�GH�]RUJWRHZLM]LQJVEHVOXLWHQ�������DDQWDOOHQ�EHVOXLWHQ��%URQ��0RQLWRU�%XUHDX�MHXJG]RUJ�8WUHFKW�

��� %HKRHIWH�DDQ�WDNHQ�%XUHDX�-HXJG]RUJ
����� (IIHFWHQ�DXWRQRPH�JURHL�RS�GH�EHKRHIWH�DDQ�DDQPHOGLQJ�HQ�VFUHHQLQJ�GRRU�EX�UHDX�MHXJG]RUJ�8LWJDDQGH�YDQ�RQJHZLM]LJGH�YHUKRXGLQJ�WXVVHQ�DDQPHOGLQJ�HQ�VFUHHQLQJ�
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WHUXJ�GRRUYHUZLM]LQJ HHQP��DGYLHV DIKDNHUV QDDU�VFUHHQLQJ
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-+9��UHV� -+9��GDJEHK�� -+9��SOHHJ]RUJ� -+9��LQW��DPE�� 2YHULJ
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����� (IIHFWHQ�DXWRQRPH�JURHL�RS�GH�EHKRHIWH�DDQ�WRHOHLGLQJVWDNHQ�EXUHDX�MHXJG]RUJ�GLDJQRVWLHN��LQGLFDWLHVWHOOLQJ�SODDWVLQJ�FDVHPDQDJHPHQW�HQ�KHULQGLFDWLH�

* Betreft aantallen cliënten inclusief voormalige doorverwijzingen JGGZ en jeugdbe-
schermingcliënten Uitgaande van feitelijke productie 2002

* Exclusief verlegging cliëntenstroom JGGZ

� 2QWZLNNHOLQJ�JHwQGLFHHUGH�DDQERG�MHXJGKXOSYHUOHQLQJ
���� $OJHPHHQ
����� 2QWZLNNHOLQJ�FDSDFLWHLW�JHwQGLFHHUGH�MHXJGKXOSYHUOHQLQJ�SHU�ZHUNVRRUW������±������ �%URQ��3URYLQFLDDO�%HOHLGVNDGHU�
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���� ���� ���� ���� ����LQW��DPEXODQW��[��������HXUR�� GDJEHKDQGHOLQJ��FDS�
UHVLGHQWLHHO��FDS� SOHHJ]RUJ��FDS�
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����� 2QWZLNNHOLQJ�EH]HWWLQJVJUDDG�SHU�ZHUNVRRUW�������±�������%URQ��-DDUYHUDQWZRRUGLQJHQ�]RUJDDQELHGHUV�
� Als gevolg van de uitvoering van het project differentiatie pleegzorg was in de periode

1999 tot 2001 geen onderling vergelijkbare informatie beschikbaar over de bezetting in de
pleegzorg.

����� ,QVWURRP�FOLsQWHQ�LQ�JHwQGLFHHUGH�MHXJGKXOSYHUOHQLQJ�8WUHFKW�WRWDDO�������±������%URQ��-DDUYHUDQWZRRUGLQJHQ�]RUJDDQELHGHUV�

����� ,QVWURRP�FOLsQWHQ�JHwQGLFHHUGH�MHXJGKXOSYHUOHQLQJ�8WUHFKW�SHU�ZHUNVRRUW������±������%URQ��-DDUYHUDQWZRRUGLQJ�]RUJDDQELHGHUV�
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UHVLGHQWLHHO GDJEHKDQGHOLQJ SOHHJ]RUJ
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��� 5HVLGHQWLHHO
����� 2QWZLNNHOLQJ�JHPLGGHOGH�EH]HWWLQJ�WRWDDO�UHVLGHQWLHHO�SHU�MDDU�������±�������%URQ��-DDUYHUDQWZRRUGLQJHQ�]RUJDDQELHGHUV�

����� *HPLGGHOGH�EH]HWWLQJ�WRWDDO�UHVLGHQWLHHO�SHULRGH������±������SHU�]RUJDDQELHGHU�%URQ��-DDUYHUDQWZRRUGLQJHQ�]RUJDDQELHGHUV�

�([FO��9DONHQKHLGH�VSHFLDOLVWLVFKH�YDULDQW������ZHJHQV�RQWEUHNHQ�EHWURXZEDUH�JHJH�YHQV�
������ *HPLGGHOGH�EH]HWWLQJ�UHVLGHQWLHHO�SHU�KXOSYDULDQW�������±�������%URQ��-DDUYHUDQWZRRUGLQJHQ�]RUJDDQELHGHUV�
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7LPRQ 7UDMHFWXP� 8-/ 9DONHQKHLGH
0HHUZLMFN =DQGEHUJHQ 'H�5DGLQJ 7RWDDO�JHPLGGHOG
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OLFKW�� OLFKW�� EDVLV LQWHQVLHI VSHFLDOLVWLVFK��H[FO��9DONHQKHLGH�
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����� 2QWZLNNHOLQJ�EHKDQGHOGXXU�WRWDDO�UHVLGHQWLHHO��PDDQGHQ��%URQ��-DDUYHUDQWZRRUGLQJHQ�]RUJDDQELHGHUV�

����� 2QWZLNNHOLQJ�EHKDQGHOGXXU�UHVLGHQWLHHO�LQ�PDDQGHQ��H[FO��FULVLVRSYDQJ��%URQ��-DDUYHUDQWZRRUGLQJHQ�]RUJDDQELHGHUV�

����� %HKDQGHOGXXU�UHVLGHQWLHHO�SHU�]RUJDDQELHGHU��H[FO��FULVLVRSYDQJ�������±�������%URQ��-DDUYHUDQWZRRUGLQJHQ�]RUJDDQELHGHUV�

� &ULVLVRSYDQJ�PDDNW�RQGHUGHHO�XLW�YDQ�GH�VSHFLDOLVWLVFKH�KXOSYDULDQW��%LM�HQNHOHLQVWHOOLQJHQ�LV�ELQQHQ�GH]H�YDULDQW�JHHQ�RQGHUVFKHLG�JHPDDNW�WXVVHQ�FULVLVRSYDQJHQ�EHKDQGHOLQJ��,Q�GLH�JHYDOOHQ�]LMQ�GH�JHJHYHQV�RYHU�GH�EHKDQGHOGXXU�QLHW�LQ�GHWDEHO�RSJHQRPHQ�� 9RRU�9DONHQKHLGH�]LMQ�GH�JHJHYHQV������H[FOXVLHI�GH�VSHFLDOLVWLVFKH�YDULDQW��JHHQEHWURXZEDUH�JHJHYHQV�RQWYDQJHQ�

���
���

�

�

�

�

�

��

���� ����

��������

�
�
�
��
��
��
��

���� ����

����

���

����

����
����

���

��

����

����
�� ����

��

������

��

����
��
��
��
��

9DON
HQK

HLGH
=DQ

GEH
UJHQ

7UDM
HFWX

P

7LP
RQ

'H�5
DGLQ

J 8-/
0HH

UZLM
FN

7RWD
DO

���� ����



65

���� 3OHHJ]RUJ��GDJEHKDQGHOLQJ�HQ�JHwQGLFHHUGH�DPEXODQWH�]RUJ
������ 2QWZLNNHOLQJ�EH]HWWLQJ�GDJEHKDQGHOLQJ�SHU�KXOSYDULDQW�������±�������%URQ�-DDUYHUDQWZRRUGLQJHQ�]RUJDDQELHGHUV�

����� 2QWZLNNHOLQJ�EHKDQGHOGXXU�GDJEHKDQGHOLQJ�SHU�KXOSYDULDQW�������±������
(%URQ��MDDUYHUDQWZRRUGLQJHQ�]RUJDDQELHGHUV�

����� 2QWZLNNHOLQJ�EH]HWWLQJ�SOHHJ]RUJ�SHU�YDULDQW�HQ�WRWDDO�%URQ��MDDUYHUDQWZRRUGLQJHQ�]RUJDDQELHGHUV�
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EDVLV LQWHQVLHI FULVLV 3,23 :HHNHQG 6SHFLDOLVWLVFK 7RWDDO
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������ 2QWZLNNHOLQJ�EHKDQGHOGXXU�SOHHJ]RUJ�SHU�YDULDQW�HQ�WRWDDO�%URQ��MDDUYHUDQWZRRUGLQJHQ�]RUJDDQELHGHUV�

������ 2QWZLNNHOLQJ�EHKDQGHOGXXU�JHwQGLFHHUGH�DPEXODQWH�]RUJ�%URQ��-DDUYHUDQWZRRUGLQJHQ�]RUJDDQELHGHUV�
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�� 2QWZLNNHOLQJ�ZDFKWOLMVWHQ�MHXJG]RUJ
���� %XUHDX�-HXJG]RUJ
����� $DQWDO�ZDFKWHQGHQ�RS�YHUYROJJHVSUHN�QD�DDQPHOGLQJ�ELM�EXUHDX�MHXJG]RUJ�%URQ��7DVNIRUFH�ZDFKWOLMVWHQ�HQ�PRQLWRU�%XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW�

������ 'RRUORRSWLMG�WRHJDQJVIXQFWLHV�W�P�LQGLFDWLHEHVOXLW��GDJHQ��%URQ��7DVNIRUFH�ZDFKWOLMVWHQ�HQ�PRQLWRU�%XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW�

����� $DQWDO�ZDFKWHQGHQ�RS�LQGLFDWLHWUDMHFW��QD�VFUHHQLQJ��%URQ��0RQLWRU�%XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW�
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����� $DQWDO�ZDFKWHQGHQ�$0.�%URQ�7DVNIRUFH�ZDFKWOLMVWHQ�HQ�0RQLWRU�%XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW�

���� *HwQGLFHHUGH�MHXJGKXOSYHUOHQLQJ
������ $DQWDO�QRJ�QLHW�YHU]LOYHUGH�LQGLFDWLHV�ODQJHU�GDQ����ZHUNGDJHQ�WRWDDO

������ $DQWDO�QRJ�QLHW�YHU]LOYHUGH�LQGLFDWLHV�ODQJHU�GDQ����ZHUNGDJHQ�QDDU�ZHUNVRRUW
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���� *HwQGLFHHUGH�-HXJG�**=
������ $DQWDO�ZDFKWHQGHQ�MHXJG�**=�RS�SHLOGDWXP���������������������%URQ��ODQGHOLMNH�WDVNIRUFH�ZDFKWOLMVWHQ�**=�

������ *HPLGGHOGH�ZDFKWGXXU�ZDFKWHQGHQ��ZHNHQ�
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%LMODJH�� 7HNRUWHQ�MHXJG]RUJ�8WUHFKW�YDQDI�����
1. Wegwerken tekorten toegangstaken  0,96 mln.
2. Outreachend werken, casemanagement BJU P.M
3. Wegwerken wachtlijsten geïndiceerde jeugdhulpverlening  8,04 mln.
4. Aansluiting jeugdzorg – lokaal jeugdbeleid  0,14 mln.
5. Cliëntenbeleid  0,47 mln.
6. Jeugdreclassering (Hiervoor is landelijk wel een oplopend bedrag berekend) P.M.
7. Kosten toegang jeugd-GGZ  1,89 mln.
8. Bestuurskosten  0,10 mln.
9. Experimenten/ steunfuncties P.M.
10. Kosten ICT P.M.
11. Huisvesting                         P.M.

7RWDDO��H[FO��3�0��SRVWHQ� ������POQ
Ad 1. Het tekort bij de toegangstaken is gebaseerd op het aantal aanmeldingen in 2002 in relatie tot het
huidige budget voor de toegangstaken. Hierbij is dus geen rekening met de autonome groei van de
vraag in 2002.
Ad 2. De functie van het Bureau Jeugdzorg met betrekking tot het casemanagement moet verder wor-
den uitgewerkt. Met de moglijke meerkosten is in de raming geen rekening gehouden.
Ad 3. Dit betreffen de indicaties op de wachtlijst per 1 juli 2003 die niet binnen 45 dagen is verzilverd.
Voor de berekening van het bijbehorende bedrag is uitgegaan van landelijk gemiddelde normbedragen
voor de betreffende werksoorten. Tevens is ervan uitgegaan dat 50% van de verwachte tekorten als
gevolg van de wachtlijsten incidenteel zijn.
Ad 4. Bij de berekening is ervan uitgegaan dat een stijging van 10% van het huidige budget van Bu-
reau Jeugdzorg voor preventie en aansluiting in de toekomst noodzakelijk is. Dit betreft niet het bud-
get voor vrij toegankelijke ambulante hulp.
Ad 5. Dit betreffen de extra kosten voor cliëntvertrouwenspersonen (cvp) en het cliëntenplatform.
Momenteel is er alleen een cvp voor jeugdigen die residentiële hulpverlening krijgen. De verhouding
van het aantal cliënten geholpen door een cvp op het totaal aantal jeugdigen in een residentiële voor-
ziening in 2002, is ook gehanteerd voor de overige hulpverleningsvarianten. Als prijs zijn de kosten
per geholpen residentiële cliënt genomen.
De kosten van een cliëntenplatform zijn geraamd op structureel  110.000,-.
Ad 8. Dit betreft 750 extra cliënten JGGZ voor alle toegangsfuncties (zie hoofdstuk 3 en bijlage).
Daarnaast betreffen het 180 cliënten die volgens Bureau Jeugdzorg Utrecht in 2002 na screening wer-
den doorgeleid naar JGGZ, vermenigvuldigd met de kosten voor diagnostiek tot en met plaatsing.
Ad 11. Bij de invoering van de normprijzen zullen de huisvestingskosten onderdeel van deze  norm
zijn. Op dit moment moeten de instellingen hun huisvestingskosten, waaronder groot onderhoud, fi-
nancieren uit een historisch bepaald budget dat vanwege het ontbreken van een prijscompensatie over
de jaren heen niet of nauwelijks is aangepast. Incidenteel zijn door de inzet van extra provinciale mid-
delen ad   2,8 miljoen in de afgelopen vier jaar de grootste incidentele knelpunten opgelost maar
structureel blijft er een tekort bestaan. Dit tekort is niet opgenomen in bovenstaande berekening.
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%LMODJH�� )LQDQFLHHO�NDGHU

�����0HHUMDUHQEHJURWLQJ�SURYLQFLDOH�PLGGHOHQ�MHXJGKXOSYHUOHQLQJ���������
Bedragen op prijspeilniveau 2002

/$67(1���*(5$$0'(�%8'*(77(1 ���� ���� ���� ����
Autonome middelen ingezet voor pleegzorg 132.000 132.000 132.000 132.000
Autonome middelen ingezet voor cvp 45.000 45.000 45.000 45.000
Pleegzorg (NVP) 21.000 21.000 21.000 21.000
Wachtgeldlasten 90.939 51.695 51.695 51.695
Inkoop van extra zorg nog in te zetten bij zorgaanb. en BJU 1.295.000 1.295.000 1.295.000 1.295.000
Invoering nieuwe wet , waaronder voormalig budget SJU 75.000 85.000 85.000 85.000
Project na-schoolse opvang plus 10.000 0 0 0
Aansluiting jeugdzorg met lokaal preventief jeugdbeleid 213.000 0 0 0
Terugdringen tekorten jeugdhulpverlening (aangepast!) 377.000 377.000 377.000 377.000
Plankosten 5.000 5.000 5.000 5.000

Totaal provinciale lasten 2.263.939 2.011.695 2.011.695 2.011.695

%$7(1
$XWRQRPH�PLGGHOHQ
Extra middelen collegeakkoord 1.295.000 1.295.000 1.295.000 1.295.000
Bijdrage NVP 21.000 21.000 21.000 21.000
Bijdrage aansluiting jeugdzorg met lokaal jeugdbeleid 213.000 0 0 0
Bijdrage bestemmingsreserve wachtgelden 51.695 51.695 51.695 51.695
Bijdrage frictiekosten jeugd 509.000 509.000 509.000 509.000
Bijdrage plankosten 5.000 5.000 5.000 5.000
Overige autonome middelen 169.244 130.000 130.000 130.000

Totaal provinciale baten 2.263.939 2.011.695 2.011.695 2.011.695

���2YHU]LFKW�RSERXZ�]RUJDDQERG
&DSDFLWHLW ����

5HVLGHQWLHHO
Licht 1 34 403.444
Licht 3 30 800.430
Basisvariant 78 2.701.218
Intensief 81 3.352.185
Specialistisch 230 10.135.410
Toeslag ATW 1.163.144
Toeslag kwaliteit arbeidsomst. 1.379.183
7RWDDO�UHVLGHQWLHHO ��� ����������
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'DJEHKDQGHOLQJ &DSDFLWHLW ����
Educatie/daghulp 62 723.788
Basisvariant 72 1.510.344
Intensief 161 4.490.451
Dagprogramma oudere jeugd 15 629.310
Toeslag kwaliteit arbeidsomst. 555.109
7RWDDO�GDJEHKDQGHOLQJ ��� ���������
3OHHJ]RUJ
Weekend 80 228.880
Basis 278 2.513.954
Intensief 60 657.060
Crisis 20 309.300
Piop 15 252.795
Specialistisch 40 704.880
Toeslag kwaliteit arbeidsomst. 244.326
Verhoging kwaliteit pleegzorg 132.819
7RWDDO�SOHHJ]RUJ ��� ���������
,QWHQVLHI�DPEXODQW
Intensief ambulant (aantal ingestroomde trajecten) 390 3.120.632
7RWDDO�LQWHQVLHI�DPEXODQW ���������
De capaciteit is exclusief de capaciteit van CLAS van Zandbergen (was in 2003 6
trajecten). De capaciteit kan licht afwijken als gevolg van gewijzigde productieaf-
spraken.

+XLVYHVWLQJ
Residentieel 1.451.027
Dagbehandeling 932.600
Pleegzorg 19.966
Intensief ambulant 9.056
AMK (Bureau jeugdzorg) 53.953
7RWDDO�KXLVYHVWLQJ ���������
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%LMODJH�����0LGGHOHQ�SHU�LQVWHOOLQJ�MHXJGKXOSYHUOHQLQJ�����
Bedragen op prijspeilniveau 2002 behalve verzorgingskosten pleegvergoeding deze zijn wel op pp 2003

&DSDFLWHLW QRUPSULMV WRWDDO0HHUZLMFN UHVLGHQWLHHO
basisvariant 17 34.631 588.727
intensief 32 41.385 1.324.320
specialistisch 8 44.067 352.536
toeslag ATW 57 2.776 158.232
toeslag kwaliteit arbeidsomstandigheden 189.326
totaal hulpvarianten ���������
huisvestingsbudget 22.668
totaal residentieel 57 ���������
GDJEHKDQGHOLQJ
basisvariant 18 20.977 377.586
toeslag kwaliteit arbeidsomstandigheden 29.494
totaal dagbehandeling �������
DPEXODQW�RS�LQGLFDWLH
ambulant op indicatie 34 7.500 255.000
families first 16 7.500 120.000
huisvesting ambulant 9.056
totaal ambulant op indicatie �������
WRWDDO�0HHUZLMFN ���������

'H�5DGLQJ UHVLGHQWLHHO
licht 3 30 26.681 800.430
basisvariant 40 34.631 1.385.240
specialistisch 12 44.067 528.804
toeslag ATW 82 2.776 227.632
toeslag kwaliteit arbeidsomstandigheden 157.359
totaal hulpvarianten 3.099.465
huisvestingsbudget 440.913
totaal residentieel 82 ���������
GDJEHKDQGHOLQJ
educatie/daghulp 62 11.674 723.788
toeslag kwaliteit arbeidsomstandigheden 38.712
huisvestingsbudget 60.586
totaal dagbehandeling �������
SOHHJ]RUJ
weekend 80 2.861 228.880
basis 278 9.043 2.513.954
intensief 60 10.951 657.060
crisis 20 15.465 309.300
piop 15 16.853 252.795
specialistisch 40 17.622 704.880
toeslag kwaliteit arbeidsomstandigheden 244.326
middelen verhoging kwaliteit pleegzorg 132.819
totaal hulpvariant pleegzorg 5.044.014
huisvestingsbudget specialistisch 19.966
totaal pleegzorg 493 ���������
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DPEXODQW�RS�LQGLFDWLH
ambulant op indicatie 36 7.500 270.000
CLAS variant 1 3 24.000 72.000
CLAS variant 2 1 12.500 12.500
CLAS variant 3 2 1.750 3.500
totaal ambulant op indicatie �������
Budget in te zetten voor capaciteit (voorheen zorgprogramm.) 65.421
wachtgeld SJU 39.244

WRWDDO�'H�5DGLQJ ���������
De hierboven opgenomen prijzen voor CLAS zijn in 2003 voorlopig vastgesteld voor het jaar 2003.
Voor 2004 zullen hierover nog nadere afspraken worden gemaakt.

7LPRQ UHVLGHQWLHHO
intensief 9 41.385 372.465
specialistisch 7 44.067 308.469
toeslag ATW 16 2.776 44.416
toeslag kwaliteit arbeidsomstandigheden 56.512
totaal hulpvarianten 781.862
huisvestingsbudget 50.447
totaal residentieel 16 �������
DPEXODQW�RS�LQGLFDWLH
ambulant op indicatie 4 7.500 30.000
projectgelden wachtlijsten 2004 191.340
totaal ambulant op indicatie �������
WRWDDO�7LPRQ ���������

7UDMHFWXP UHVLGHQWLHHO
specialistisch 45 44.067 1.983.015
toeslag ATW 45 2.776 124.920
toeslag kwaliteit arbeidsomstandigheden 164.231
totaal hulpvarianten 2.272.166
huisvestingsbudget 303.030
totaal residentieel 45 ���������
GDJEHKDQGHOLQJ
intensief 153 27.891 4.267.323
toeslag kwaliteit arbeidsomstandigheden 332.472
totaal hulpvarianten 4.599.795
huisvestingsbudget 714.309
vervoersbudget 511.351
totaal dagbehandeling 153 ���������
DPEXODQW�RS�LQGLFDWLH
ambulant op indicatie 38 7.500 285.000
babygroepen 22 4.036 88.792
totaal ambulant op indicatie �������
WRWDDO�7UDMHFWXP ���������



75

8-/ UHVLGHQWLHHO
intensief 32 41.385 1.324.320
specialistisch 55 44.067 2.423.685
toeslag ATW 87 2.776 241.512
toeslag kwaliteit arbeidsomstandigheden 315.523
totaal hulpvarianten 4.305.040
huisvestingsbudget 349.584
totaal residentieel 87 ���������
DPEXODQW�RS�LQGLFDWLH
ambulant op indicatie 54 7.500 405.000
tien voor toekomst 15 10.000 150.000
totaal ambulant op indicatie �������
WRWDDO�8-/ ���������

9DONHQKHLGH UHVLGHQWLHHO
intensief 8 41.385 331.080
specialistisch 74 44.067 3.260.958
toeslag ATW 82 2.776 227.632
wachtgeldlasten 51.695
toeslag kwaliteit arbeidsomstandigheden 297.761
totaal hulpvarianten 4.169.126
huisvestingsbudget 170.962
totaal residentieel 82 ���������
GDJEHKDQGHOLQJ
intensieve variant 8 27.891 223.128
toeslag kwaliteit arbeidsomstandigheden 17.150
totaal dagbehandeling �������
DPEXODQW�RS�LQGLFDWLH
ambulant op indicatie 98 7.500 735.000
totaal ambulant op indicatie �������
WRWDDO�9DONHQKHLGH ���������

=DQGEHUJHQ UHVLGHQWLHHO
licht 1 34 11.866 403.444
basisvariant 21 34.631 727.251
specialistisch 29 44.067 1.277.943
toeslag ATW 50 2.776 138.800
toeslag kwaliteit arbeidsomstandigheden 198.471
totaal hulpvarianten 2.745.909
huisvestingsbudget 113.423
totaal residentieel 84 ���������
GDJEHKDQGHOLQJ
basisvariant 54 20.977 1.132.758
dagprogramma oudere jeugd 15 41.954 629.310
toeslag kwaliteit arbeidsomstandigheden 137.281
totaal hulpvarianten 1.899.349
huisvestingsbudget 157.705
totaal dagbehandeling 69 ���������
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DPEXODQW�RS�LQGLFDWLH
ambulant op indicatie 67 7.500 502.500
totaal ambulant op indicatie �������
WRWDDO�=DQGEHUJHQ ���������

%XUHDX SUHYHQWLH-HXJG]RUJ AMK 2.982 383 1.142.106
landelijk toegangsnr kindermish 3.491
toeslag kwaliteit arbeidsomstandigheden 84.208
huisvesting 53.953
totaal AMK ���������
overig preventie 663.612
toeslag kwaliteit arbeidsomstandigheden 51.703
totaal preventie overig �������
WRHJDQJVIXQFWLHV
aanmelding 4.832 15 72.480
screening 3.371 334 1.125.914
diagnose 1.092 1.006 1.098.552
indicatie 1.092 251 274.092
plaatsing 1.092 53 57.876
casemanagement 1.092 156 170.352
herindicatie 1.092 477 520.884
toeslag kwaliteit arbeidsomstandigheden 240.869
dekking Riagg en RvdK - 1.180 1.000 -181.080
totaal toegangsfuncties 13.663 ���������
]RUJWRHZLM]LQJVRUJDDQ 2.079 256 532.224
toeslag kwaliteit arbeidsomstandigheden 40.481
totaal zorgtoewijzingsorgaan �������
YULM�WRHJDQNHOLMN�DPEXODQW 1.238 1.418 1.755.484
toeslag kwaliteit arbeidsomstandigheden 134.149
totaal vrij toegankelijk ambulant ���������
RYHULJ
T-team 96.692
toeslag kwaliteit arbeidsomstandigheden 7.533
totaal T-team �������
aansluiting jeugdbeleid 203.562
toeslag kwaliteit arbeidsomstandigheden 12.681
totaal overig �������
IOH[EXGJHW 91.000

WRWDDO�%XUHDX�-HXJG]RUJ ���������

193 Pleegzorg 20.710

$.- advies- en klachtenbureau (inclusief
toeslag kwaliteit arbeidsomstandigheden) 61.382
cliëntvertrouwenspersoon (inclusief
toeslag kwaliteit arbeidsomstandigheden) 136.318
7RWDDO�$.- �������

WRWDDO�JHSODQGH�PLGGHOHQ������DDQ�LQVWHOOLQJHQ��H[FOXVLHI�IOH[EXGJHW� ����������
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��� &DSDFLWHLWHQ������WRW�HQ�PHW�����

5HVLGHQWLHHO ���� ���� ���� ���� �������
licht 1 34 34 34 34 34
licht 2 20 0 0 0 0
licht 3 32 32 32 30 30
basisvariant 130 93 78 78 78
intensieve variant 126 185 105 93 81
specialistische variant 143 146 220 220 230
WRWDDO�UHVLGHQWLHHO ��� ��� ��� ��� ���

'DJEHKDQGHOLQJ
educatie/daghulp 62 62 62 62 62
basisvariant 102 102 72 72 72
intensieve variant 155 153 161 161 161
dagprogramma oudere jeugd 15 15 15WRWDDO�GDJEHKDQGHOLQJ ��� ��� ��� ��� ���

3OHHJ]RUJ
weekend 80 80 80
basisvariant 453 453 278 278 278
intensief 60 60 60
crisis 20 20 20
piop 15 15 15
specialistische variant 40 40 40 40 40WRWDDO�SOHHJ]RUJ ��� ��� ��� ��� ���

$PEXODQWH�KXOSYHUOHQLQJ���
Ambulant op indicatie 385 390
vrij toegankelijk ambulant 865 1055 1238 1238 1238

7RHJDQJ�MHXJG]RUJ���
Aanmelding 3921 4421 4832 4832 4823
Screening 2747 3047 3371 3371 3371
Diagnose 928 1028 1092 1092 1092
Indicatie 928 1028 1092 1092 1092
Zorgtoewijzing 1915 2015 2079 2079 2079
Plaatsing 928 1028 1092 1092 1092
Casemanagement 928 1028 1092 1092 1092
Herindicatie 928 1028 1092 1092 1092

$GYLHV�HQ�PHOGSXQW�NLQGHUPLVKDQGHOLQJ 2467 2712 2982 2982 2982

1) De extra capaciteit die vanaf 2004 zal worden ingekocht is hier nog niet in verwerkt. Ook
de extra capaciteit ter bestrijding van de wachtlijsten in 2002 en 2003 is niet in dit over-
zicht opgenomen.

2) Vanaf 2003 zijn de budgetten voor intensief ambulante hulpverlening uitgedrukt in capa-
citeiten.
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3) Een klein deel van de capaciteit toegang jeugdzorg bij het Bureau Jeugdzorg zoals hier
opgenomen wordt vanaf 2002 gefinancierd uit de middelen Riagg’s en de Raad van de
Kinderbescherming. Omgerekend gaat het om ongeveer 180 diagnoses. De toegangstaken
van de J-GGZ die vanaf 2004 door de provincie worden gefinancierd.
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%LMODJH�� �,QVSUDDNUHDFWLHV�HQ�FRPPHQWDDU�*6
��� %XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW
6DPHQYDWWLQJ�LQVSUDDNUHDFWLH��DOJHPHHQ
Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJU) is verheugd te constateren dat de Provincie Utrecht haar taak als
bestuurlijk regisseur van het jeugdzorgaanbod voor Utrechtse kinderen serieus opneemt. BJU consta-
teert tegelijkertijd dat dit geen gemakkelijke taak is en dat de provincie de complexiteit die gepaard
gaat met de invoering van de nieuwe wet goed verwoord. Er wordt van de bureaus jeugdzorg veel
verwacht. BJU is echter van mening dat het beleidskader te weinig aandacht besteedt aan de vraag of
de bureaus jeugdzorg ook voldoende in staat worden gesteld om deze verwachtingen waar te maken.
BJU constateert een enorme discrepantie tussen wat er van bureau jeugdzorg wordt gevraagd en de
financiering waar het bureau met zekerheid op kan rekenen.

&RPPHQWDDU�*6
,Q�GH�HHUVWH�SODDWV�ZLOOHQ�ZLM�%-8�GDQNHQ�YRRU�KDDU�FRPSOLPHQW��'DDUQDDVW�RQGHUVFKULMYHQ�ZLM�KHWEHODQJ�YDQ�DGHTXDWH�ILQDQFLsOH�UDQGYRRUZDDUGHQ�WHQHLQGH�KHW�EXUHDX�MHXJG]RUJ�LQ�VWDDW�WH�VWHOOHQ�GHZHWWHOLMNH�NHUQWDNHQ�XLW�WH�YRHUHQ��:LM�KHEEHQ�GDDURP�GH�DIJHORSHQ�MDUHQ�DO�YHHO�JHwQYHVWHHUG�LQ�KHWEXUHDX��'DDUQDDVW�KHEEHQ�ZLM�RQV�VDPHQ�PHW�GH�DQGHUH�SURYLQFLHV�HQ�GH�JURRWVWHGHOLMNH�UHJLR¶V�QD�GUXNNHOLMN�LQJHVSDQQHQ�RP�YDQ�KHW�ULMN�KLHUYRRU�YROGRHQGH�PLGGHOHQ�WHU�EHVFKLNNLQJ�WH�NULMJHQ��0HGHLQ�KHW�NDGHU�YDQ�GH�YHUGHUH�XLWYRHULQJ�YDQ�GH�WXVVHQ�ULMN�HQ�SURYLQFLHV�RQODQJV�JHVORWHQ�RYHUHHQNRPVWRYHU�GH�LQYRHULQJ�YDQ�GH�ZHW�LQ�UHODWLH�WRW�KHW�ILQDQFLHHO�ULMNVNDGHU��]XOOHQ�ZLM�RRN�GH�DDQNRPHQGHSHULRGH�KLHURS�QDGUXNNHOLMN�EOLMYHQ�LQ]HWWHQ��'DDUELM�LV�RRN�GRRU�KHW�ULMN�DDQJHJHYHQ�GDW�XLWYRHULQJYDQ�GH�ZHW�HQ�GDDUPHH�RRN�XLWYRHULQJ�YDQ�GH�WDNHQ�YDQ�KHW�EXUHDX�MHXJG]RUJ��PRJHOLMN�PRHW�]LMQ�ELQ�QHQ�GH�GDDUYRRU�EHVFKLNEDUH�ULMNVPLGGHOHQ�'HVDOQLHWWHPLQ�]HWWHQ�ZLM�RRN�YRRU�GH�NRPHQGH�SHULRGH�H[WUD�DXWRQRPH�PLGGHOHQ�YRRU�GH�MHXJG]RUJ�ZDDUELM�ZH�RRN�GH�WHNRUWHQ�]RDOV�GLH�WKDQV�]LMQ�JHUDDPG�YRRU�GH�XLWYRHULQJ�YDQ�GH�WDNHQ�YDQ�KHW�EX�UHDX�MHXJG]RUJ��]XOOHQ�EHWUHNNHQ�9DQ�JURRW�EHODQJ�DFKWHQ�ZLM�HHQ�RUGHQWHOLMNH�ODQGHOLMNH�QRUPHULQJ�YRRU�GH�WDNHQ�YDQ�KHW�EXUHDX��]RDOVRRN�ODQGHOLMN�LV�RYHUHHQJHNRPHQ��,QPLGGHOV�LV�YRRU�HHQ�GHUJHOLMNH�QRUPHULQJ�HHQ�JRHGH�EDVLV�JHOHJGPHW�GRRU�GH�RQWZLNNHOLQJ�YDQ�KHW�ODQGHOLMNH�UHIHUHQWLHZHUNPRGHO�YRRU�EXUHDXV�MHXJG]RUJ�
6DPHQYDWWLQJ�LQVSUDDNUHDFWLH��RS�RQGHUGHOHQ
BJU constateert dat het stelsel al op vele punten werkt, maar dat het bureau ook tegen ernstige knel-
punten aanloopt. Onderstaand volgt hiervan een samenvatting.
BJU stelt in de eerste plaats het groeiend beroep op jeugdzorg en het beeld van de wachtlijsten aan de
orde. BJU signaleert dat als gevolg van die groei de druk op BJU toeneemt. Hierdoor dreigt de toe-
gang weer dicht te slibben. Het beleidskader geeft hierover volgens BJU een te optimistisch beeld.
Er vindt een aantal belangrijke veranderingen plaats in de toegang tot de jeugdzorg. BJU geeft aan dat
dit een aantal ingrijpende wijzigingen in de uitvoeringsprocessen tot gevolg heeft. Voor een goede
uitvoering zijn extra middelen nodig zijn. Hierbij constateert BJU een financieel knelpunt. Een ander
financieel knelpunt ligt in de overdracht van de jeugdbescherming en jeugdreclassering.
BJU vraagt extra aandacht voor licht ambulante hulp en de afstemming met gemeenten hierover. Te-
vens wijst het bureau op het spanningsveld tussen outreachend werken en afbouw van de licht ambu-
lante hulp bij BJU.
Met betrekking tot het zorgaanbod uit BJU de volgende twee zorgpunten. Ten eerste is een lichtere
inzet van zorg alleen verantwoord als daarmee de moeilijke groepen adequaat geholpen blijven. Ten
tweede zijn flexibiliteit, efficiency en effectiviteit de laatste jaren in de Utrechtse jeugdzorg al sterk
toegenomen, met name als gevolg van de samenwerking rondom de zorgtoewijzing. BJU wijst daarbij
ook op de samenhang van bepaalde actiepunten bij het zorgaanbod en de toegang, met name waar het
de indicatiestelling en de invoering van een systematiek van zorgeenheden betreft. Zij pleit daarbij
voor een gezamenlijke aanpak. Tevens wijst BJU op het belang van de implementatiefase. Tenslotte
vraagt BJU naar de plannen omtrent voortzetting van het flexbudget.
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Ten aanzien van de aandacht voor kwetsbare groepen wijst BJU op het belang van meer preventief
aanbod voor jongeren uit allochtone gezinnen.
BJU blijft voor zichzelf een belangrijke rol zien in het traject aansluiting jeugdzorg op het gemeente-
lijke beleid. BJU onderhoudt vele contacten met de verschillende partners in het lokale veld.  Onder de
nieuwe wet wordt veel van gemeenten en lokale partijen gevraagd. Volgens BJU staat dit op gespan-
nen voet met de provinciale visie die soms neigt naar een smal en minder toegankelijk bureau jeugd-
zorg.
BJU sluit haar reactie af met de conclusie dat het beleidskader inzicht biedt in de zaken die staan te
gebeuren en de acties die hieruit volgen. Toch is BJU van mening dat het beleidskader onvoldoende
inzicht biedt in de wijze waarop de provincie van plan is om te gaan met een aantal belangrijke onze-
kere factoren.

&RPPHQWDDU�*6%-8�ZLMVW�HU�WHUHFKW�RS�GDW�HU�RQGDQNV�GH�YHOH�UHHGV�JHOHYHUGH�LQVSDQQLQJHQ��QRJ�HHQ�ZHJ�WH�JDDQ�LVDOYRUHQV�KHW�QLHXZH�VWHOVHO�RSWLPDDO�IXQFWLRQHHUW�]RDOV�GDW�PHW�GH�ZHW�ZRUGW�EHRRJG��9HOH�YDQ�GH�GRRU%-8�JHQRHPGH�NQHOSXQWHQ�YRUPHQ�GDQ�RRN�QDGUXNNHOLMN�RQGHUZHUS�YDQ�RYHUOHJ�LQ�KHW�UHJXOLHUHRYHUOHJ�GDW�ZLM�PHW�RQGHU�DQGHUH�%-8�KHEEHQ��:HUNHQGH�ZHJ�]XOOHQ�ZLM�PHW�DOOH�EHWURNNHQ�SDUWLMHQQRJ�GH�QRGLJH�LQVSDQQLQJHQ�PRHWHQ�SOHJHQ�RP�YHUVFKLOOHQGH�REVWDNHOV�ZHJ�WH�QHPHQ��2QGDQNV�GHLQ]HW�YDQ�H[WUD�PLGGHOHQ�GRRU�KHW�ULMN�HQ�GRRU�RQV�]DO�GLW�RRN�DDQ�GH�QRGLJH�EXGJHWWDLUH�EHSHUNLQJHQRQGHUKHYLJ�]LMQ��*HOHW�RS�GH�LQYRHULQJ�YDQ�KHW�UHFKW�RS�MHXJG]RUJ�HQ�GH�GDDUXLW�YRRUWYORHLHQGH�DDQ�VSUDNHOLMNKHLG�YDQ�GH�SURYLQFLHV��]XOOHQ�ZLM�ELM�GH�LQ]HW�YDQ�PLGGHOHQ�SULRULWHLW�PRHWHQ�JHYHQ�DDQ�GHUHHGV�ODQJHU�EHVWDDQGH�YROXPHSUREOHPDWLHN�LQ�GH�MHXJG]RUJ�HQ�ELM�KHW�EHYRUGHUHQ�YDQ�GH�GRHOPDWLJ�KHLG�:LM�]LMQ�KHW�PHW�%-8�HHQV�GDW�HU�HHQ�JURHLHQG�EHURHS�RS�MHXJG]RUJ�LV�HQ�GDW�GH�ZDFKWOLMVWHQ�EHVWUHGHQPRHWHQ�ZRUGHQ��'H�HIIHFWHQ�YDQ�GH]H�JURHL�RS�GH�WRHJDQJ�MHXJG]RUJ�HQ�GH�ULVLFR¶V�YDQ�KHW�³GLFKWVOLE�EHQ´�KLHUYDQ�ZLOOHQ�ZLM�GDQ�RRN�QLHW�RQWNHQQHQ��(FKWHU��JHOHW�RS�GH�UHJLVWUDWLHJHJHYHQV�GLH�GRRU�%-8]HOI�EHVFKLNEDDU�]LMQ�JHNRPHQ�LQ�KHW�NDGHU�YDQ�GH�PRQLWRULQJ�GRRU�GH�ODQGHOLMNH�7DVN�)RUFH�:DFKW�OLMVWHQ�-HXJG]RUJ�OLMNW�HU�WHQ�DDQ]LHQ�YDQ�KHW�EXUHDX�MHXJG]RUJ�RS�RQGHUGHOHQ�VSUDNH�YDQ�HHQ�UHODWLHISRVLWLHYH�RQWZLNNHOLQJ��:LM�YHUZLM]HQ�ZDW�GDW�EHWUHIW�QDDU�GH�ELM�KHW�%HOHLGVNDGHU�JHYRHJGH�NZDQWLWD�WLHYH�DQDO\VH�KLHUYDQ��:LM�HUNHQQHQ�GDW�GH�JULOOLJKHLG�YDQ�GH�RQWZLNNHOLQJHQ�WRW�YRRU]LFKWLJKHLG�DDQ�OHLGLQJ�JHYHQ�ZDW�EHWUHIW�KHW�WUHNNHQ�YDQ�FRQFOXVLHV�RYHU�GH�WRHNRPVWLJH�RQWZLNNHOLQJ�0HW�EHWUHNNLQJ�WRW�GH�YHUDQGHULQJHQ�LQ�GH�WRHJDQJ�HUNHQQHQ�ZLM�GH�]RUJHQ�YDQ�%-8�RYHU�GH�ILQDQFLsOHNQHOSXQWHQ��=RDOV�JH]HJG�]XOOHQ�ZLM�GH�JHUDDPGH�WHNRUWHQ�YDQ�KHW�EXUHDX��PHGH�LQ�UHODWLH�WRW�DQGHUHWHNRUWHQ��EHWUHNNHQ�ELM�GH�LQ]HW�YDQ�H[WUD�PLGGHOHQ��1HW�DOV�%-8�FRQVWDWHUHQ�ZLM�GDW�GH�XLWYRHULQJ�YDQHHQ�DDQWDO�DFWLHSXQWHQ�PHGH�ZRUGHQ�EHwQYORHG�GRRU�ODQGHOLMNH�RQWZLNNHOLQJHQ�HQ�DQGHUH�SDUWLMHQ�%-8�FRQVWDWHHUW�GDW�HHQ�HQ�DQGHU�WRW�ZLM]LJLQJHQ�]DO�OHLGHQ�LQ�GH�XLWYRHULQJVSURFHVVHQ�YDQ�KHW�EXUHDXHQ�GDW�KLHUPHH�H[WUD�NRVWHQ�JHPRHLG�]LMQ��:DW�GLW�EHWUHIW�YHUZLM]HQ�ZLM�QRJPDDOV�QDDU�GH�RQWZLNNHOLQJYDQ�HHQ�QLHXZH�ILQDQFLsOH�QRUPHULQJ�YRRU�GH�EXUHDXV�MHXJG]RUJ��'H]H�]DO�JHEDVHHUG�ZRUGHQ�RS�GHQLHXZH�HLVHQ�GLH�PHW�GH�ZHW�DDQ�KHW�EXUHDX�ZRUGHQ�JHVWHOG��7KDQV�LV�QRJ�QLHW�WH�YRRU]LHQ�RI�HQ�WRWZHONH�PHHUNRVWHQ�GLW�]DO�OHLGHQ�HQ�RS�ZHONH�ZLM]H�KLHULQ�LQ�KHW�NDGHU�YDQ�GH�ULMNVILQDQFLHULQJ�]DO�ZRU�GHQ�YRRU]LHQ��:LM�NXQQHQ�RQV�YRRUVWHOOHQ�GDW�LQ�DIZDFKWLQJ�YDQ�HHQ�GHJHOLMNH�HQ�RQGHUERXZGH�ILQDQ�FLsOH�QRUPHULQJ�YDQ�GH�WDNHQ�YDQ�KHW�EXUHDX��HU�QLHW�UHHGV�RS�YRRUKDQG�YDQ�NDQ�ZRUGHQ�XLWJHJDDQ�GDWDOOH�DPELWLHV�GLH�RRN�GRRU�KHW�ULMN�]LMQ�RQWZLNNHOG�WHQ�DDQ]LHQ�YDQ�GH�EXUHDXV��YROOHGLJ�ZRUGHQ�JHUHD�OLVHHUG��'RRU�SURYLQFLHV�HQ�JURRWVWHGHOLMNH�UHJLR¶V�LV�ELM�KHW�ULMN�DDQJHGURQJHQ�RS�YRRUWYDUHQGKHLG�ELMGH�RQWZLNNHOLQJ�YDQ�HHQ�GHJHOLMNH�ILQDQFLsOH�QRUPHULQJ�LQ�DDQVOXLWLQJ�RS�KHW�WRWVWDQGNRPHQ�YDQ�KHWUHIHUHQWLHZHUNPRGHO��,Q�RQV�EHOHLGVNDGHU�HQ�HHUGHU�LQ�KHW�3URYLQFLDOH�,PSOHPHQWDWLHSURJUDPPD�:HWRS�GH�MHXJG]RUJ�KHEEHQ�ZLM�HHQ�DDQWDO�HOHPHQWHQ�RSJHQRPHQ�GLH�RQV�LQ]LHQV�SULRULWHLW�KHEEHQ�ELM�GHYHUGHUH�RQWZLNNHOLQJ�YDQ�KHW�EXUHDX�MHXJG]RUJ��9RRU�IDFLOLWHULQJ�YDQ�GH]H�RQWZLNNHOLQJHQ�LV�RRN�HHQSURYLQFLDDO�LPSOHPHQWDWLHEXGJHW�EHVFKLNEDDU��'DDUQDDVW�]DO�KHW�ULMN�WRW�HQ�PHW������MDDUOLMNV� ���POQ�EHVFKLNEDDU�VWHOOHQ�YRRU�RQGHU�PHHU�ODQGHOLMNH�WUDMHFWHQ�GLH�GH�EXUHDXV�MHXJG]RUJ�EHWUHIIHQ��,Q�KHWYHUGHUH�RYHUOHJ�PHW�%-8�]XOOHQ�ZLM�QDGUXNNHOLMN�DDQGDFKW�EOLMYHQ�EHVWHGHQ�DDQ�YHUGHUH�SULRULWHULQJLQGLHQ�GLW�QRGLJ�LV�=RDOV�UHHGV�DIJHVSURNHQ�]XOOHQ�ZLM�VDPHQ�YHUGHU�VSUHNHQ�RYHU�GH�ZLM]H�ZDDURS�LQ�GH�ZHW�HQ�GH�KLHU�RYHU�ODQGHOLMN�JHPDDNWH�EHVWXXUOLMNH�DIVSUDNHQ�WXVVHQ�KHW�,32��KHW�ULMN��GH�91*�HQ�GH�EXUHDXV�MHXJG�]RUJ��LQYXOOLQJ�LV��JHJHYHQ�DDQ�GH�OLFKWH�DPEXODQWH�KXOS�LQ�KHW�EXUHDX�MHXJG]RUJ��:HO�JHOGW�GDDUELM
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GDW�GH]H�DIVSUDNHQ��]RDOV�GH]H�RRN�LQ�RQV�%HOHLGVNDGHU�]LMQ�ZHHUJHJHYHQ��YRRU�RQV�QLHW�PHHU�WHU�GLV�FXVVLH�VWDDQ��:LM�UHDOLVHUHQ�RQV�GDW�GLW�PRJHOLMN�WRW�NHX]HV�PRHW�OHLGHQ�GLH�PLQGHU�ZHQVHOLMN�]LMQ��*HOHWRS�KHW�ZHWWHOLMN�NDGHU�HQ�GH�EXGJHWWDLUH�UDQGYRRUZDDUGHQ�]LMQ�GHUJHOLMNH�ZHOOLFKW�SLMQOLMNH�NHX]HVHFKWHU�QRRG]DNHOLMN��,Q�KHW�%HOHLGVNDGHU�KHEEHQ�ZLM�RRN�DDQJHJHYHQ�ZDDU�ZLM��JHOHW�RS�KHW�UHFKW�RSMHXJG]RUJ�HQ�GH�DDQVSUDNHOLMNKHLG�YDQ�GH�SURYLQFLH�GDDUYRRU��LQ�GDW�JHYDO�GH�SULRULWHLW�DDQ�JHYHQ�2YHULJHQV�]XOOHQ�ZLM�GH�JHYROJHQ�KLHUYDQ�RRN�QDGUXNNHOLMN�PHHQHPHQ�LQ�KHW�RYHUOHJ�PHW�JHPHHQWHQ�LQKHW�NDGHU�YDQ�GH�QLHXZH�FRQYHQDQWHQ�2S�JURQG�YDQ�GH�QLHXZH�ZHW�ZRUGW�DDQ�EXUHDX�MHXJG]RUJ�HHQ�WDDN�JHJHYHQ�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�KHW�]JQ�RXWUHDFKHQG�ZHUNHQ��,Q�GH�NRPHQGH�SHULRGH�]DO�EH]LHQ�PRHWHQ�ZRUGHQ�ZDW�GLW�SUHFLHV�YRRU�H[WUD�HLVHQVWHOW�DDQ�GH�ZHUNZLM]H�YDQ�KHW�EXUHDX�MHXJG]RUJ�HQ�ZDW�GLW�EHWHNHQW�YRRU�GH�NRVWHQ�GLH�JHPRHLG�]LMQPHW�GH�XLWYRHULQJ�YDQ�GH�WDNHQ�YDQ�KHW�EXUHDX��(HQ�GHUJHOLMNH�ILQDQFLsOH�YHUWDOLQJ�]DO�]LMQ�SODDWVPRHWHQ�NULMJHQ�LQ�GH�ODQGHOLMNH�QRUPHULQJ�YRRU�GH�EXUHDXV��'H]H�LV�HU�QRJ�QLHW�HQ�GHUKDOYH�]LMQ�RRN�GHILQDQFLsOH�FRQVHTXHQWLHV�KLHUYDQ�QRJ�QLHW�YHUWDDOG�LQ�GH�GRRU�KHW�ULMN�WH�ILQDQFLHUHQ�GRHOXLWNHULQJ�EX�UHDX�MHXJG]RUJ��'LW�EHWHNHQW�RQV�LQ]LHQV�GDW�YRRUDOVQRJ�WHUXJKRXGHQG�PHW�GH]H�QLHXZH�RQWZLNNHOLQJGLHQW�WH�ZRUGHQ�RPJHJDDQ��'LW�LV�HHQ�YRRUEHHOG�YDQ�GH�DPELWLHV�GLH�PHW�GH�ZHW�ZRUGHQ�JHVFKDSHQ�PDDU�GLH�ZHOOLFKW�QLHW�YROGRHQGH�JHUHDOLVHHUG�NXQQHQ�ZRUGHQ�RPGDW�GH�ILQDQFLsOH�UDQGYRRUZDDUGHQGDDUWRH�YRRUDOVQRJ�RQWEUHNHQ�:LM�RQGHUVFKULMYHQ�GH�YLVLH�YDQ�%-8�ZDDU�KHW�EHWUHIW�KHW�EHODQJ�YDQ�YROGRHQGH�HQ�DGHTXDWH�]RUJ�YRRUMHXJGLJH�GLH�EHKRHIWH�KHEEHQ�DDQ�]ZDDUGHUH�YRUPHQ�YDQ�]RUJ��:LM�]XOOHQ�KLHUPHH�RRN�QDGUXNNHOLMNUHNHQLQJ�KRXGHQ�ELM�RQV�YHUGHUH�EHOHLG��ZDDURQGHU�RQV�EHOHLG�WHU�EHVWULMGLQJ�YDQ�GH�ZDFKWOLMVWHQ��:LMHUNHQQHQ�GDW�GH�RQWZLNNHOLQJ�URQGRP�GH�]RUJWRHZLM]LQJ�WRW�HHQ�HIILFLsQWHUH�GRRUJHOHLGLQJ�YDQ�MHXJGL�JHQ�QDDU�KHW�JHwQGLFHHUGH�]RUJDDQERG�KHHIW�JHOHLG��'LW�ODDW�HFKWHU�RQYHUOHW�GH�PDDWVFKDSSHOLMNH�YHU�SOLFKWLQJ�RP�WH�EOLMYHQ�VWUHYHQ�QDDU�GRHOPDWLJKHLGVZLQVW�ELQQHQ�KHW�WRWDOH�VWHOVHO�YDQ�GH�MHXJG]RUJ��,QRQV�%HOHLGVNDGHU�KHEEHQ�ZLM�GLHQDDQJDDQGH�ELMYRRUEHHOG�DDQGDFKW�JHYUDDJG�YRRU�]DNHQ�DOV�GH�EH�KDQGHOGXXU�HQ�GH�HIIHFWLYLWHLW�YDQ�GH�JHwQGLFHHUGH�]RUJ��:LM�JDDQ�HUYDQ�XLW�GDW�YHUGHUH�VWLPXOHULQJYDQ�PDUNWZHUNLQJ�KLHUDDQ�HHQ�ELMGUDJH�]DO�OHYHUHQ��2RN�PRHW�EH]LHQ�ZRUGHQ�RI�LQ�KHW�NDGHU�YDQ�GHDDQVOXLWLQJ�WXVVHQ�GH�MHXJG]RUJ�HQ�KHW�ORNDOH�MHXJGEHOHLG�HHQ�EHKHHUVWH�JURHL�YDQ�KHW�EHURHS�RS�JHwQ�GLFHHUGH�MHXJG]RUJ�LV�WH�UHDOLVHUHQ�GRRU�YHUVWHUNLQJ�YDQ�KHW�ORNDOH�MHXJGEHOHLG��(HQ�GHUJHOLMNH�EHQD�GHULQJ�YORHLW�RRN�YRRUW�XLW�GH�ZHW�HQ�GH�KLHURYHU�YHUGHU�JHPDDNWH�EHVWXXUOLMNH�DIVSUDNHQ�:LM�RQGHUVFKULMYHQ�KHW�EHODQJ�YDQ�HHQ�VDPHQKDQJHQGH�LPSOHPHQWDWLH�YDQ�GH�QRRG]DNHOLMNH�RQWZLNNH�OLQJHQ�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�GH�LQGLFDWLHVWHOOLQJ�HQ�GH�LQYRHULQJ�YDQ�HHQ�V\VWHPDWLHN�YDQ�]RUJHHQKHGHQGRRU�]RZHO�]RUJDDQELHGHUV�DOV�EXUHDX�MHXJG]RUJ��:HO�KHEEHQ�EHLGH�SDUWLMHQ�GDDUELM�LHGHU�HHQ�HLJHQHQ�RQGHUVFKHLGHQ�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG��,QGLHQ�GH�]RUJDDQELHGHUV�HQ�KHW�EXUHDX�MHXJG]RUJ�RS�EDVLVKLHUYDQ�WRW�HHQ�RS�HONDDU�DIJHVWHPG�LPSOHPHQWDWLHWUDMHFW�ZLOOHQ�NRPHQ��KHEEHQ�ZLM�KLHUWHJHQ�XL�WHUDDUG�JHHQ�EH]ZDDU�9RRUDOVQRJ�ZLOOHQ�ZLM�KHW�IOH[EXGJHW�YRRU������YRRUW]HWWHQ��:LM�]XOOHQ�PHGH�PHW�KHW�RRJ�RS�GH�LQKRXGYDQ�GH�$PY%�8LWNHULQJHQ�MHXJG]RUJ�EH]LHQ�RI�VWUXFWXUHOH�YRRUW]HWWLQJ�YDQ�GLW�EXGJHW�RQGHU�GH�:HW�RSGH�MHXJG]RUJ�PRJHOLMN�HQ�ZHQVHOLMN�LV�:LM�]LMQ�KHW�PHW�X�HHQV�GDW�HU�YRRU�MRQJHUHQ�XLW�DOORFKWRQH�JH]LQQHQ�H[WUD�DDQGDFKW�PRHW�]LMQ��PHWQDPH�RRN�LQ�GH�SUHYHQWLHYH�VIHHU��9RRU�]RYHU�KHW�RP�SUHYHQWLHYH�DFWLYLWHLWHQ�JDDW�LQ�SODDWV�YDQ�JHwQGL�FHHUGH�MHXJG]RUJ��OLJW�RQV�LQ]LHQV�KHW�]ZDDUWHSXQW�KLHUYRRU�LQ�KHW�ORNDOH�MHXJGEHOHLG�0HW�EHWUHNNLQJ�WRW�GH�DDQVOXLWLQJ�MHXJG]RUJ�RS�KHW�ORNDOH�MHXJGEHOHLG�]LMQ�ZLM�YRRUQHPHQV�LQ�����QLHXZH�FRQYHQDQWHQ�DI�WH�VOXLWHQ�PHW�GH�JHPHHQWHQ��:LM�ULFKWHQ�RQV�KLHUELM�RS�YHUVWHUNLQJ�YDQ�GH�LQ�VSDQQLQJHQ�LQ�KHW�ORNDOH�MHXJGEHOHLG��%XUHDX�MHXJG]RUJ�KHHIW�HHQ�EHODQJULMNH�RQGHUVWHXQHQGH�UROULFKWLQJ�JHPHHQWHQ��(HQ�DFWLHYH�URO�YDQXLW�%-8�ELM�GLW�WUDMHFW�LV�QDDU�RQ]H�PHQLQJ�GDQ�RRN�YDQ�JURRWEHODQJ�9HUVWHUNLQJ�YDQ�KHW�ORNDOH�MHXJGEHOHLG�HQ�GH�SUHYHQWLHYH�IXQFWLHV�YDQ�ORNDOH�YRRU]LHQLQJHQ�WHQ�RS�]LFKWH�YDQ�KHW�EHURHS�RS�MHXJG]RUJ���RQGHUGHHO�YDQ�KHW�DDQVOXLWLQJVWUDMHFW�GDW�ZLM�PHW�JHPHHQWHQYRUPJHYHQ��PRHW�ELMGUDJHQ�DDQ�HHQ�EHKHHUVLQJ�YDQ�KHW�EHURHS�GDW�RS��KHW�EXUHDX� MHXJG]RUJ�ZRUGWJHGDDQ��'LW�WDVW�RS�]LFK�GH�WRHJDQNHOLMNKHLG�YDQ�KHW�EXUHDX�QLHW�DDQ�YRRU�GLH�VLWXDWLHV��ZDDULQ�HHQEHURHS�RP�GH�PHHU�JHVSHFLDOLVHHUGH�MHXJG]RUJ�ZDDURS�FOLsQWHQ�DDQVSUDDN�NXQQHQ�GRHQ�JHOGHQ��,QWHJHQGHHO��LQ�FRPELQDWLH�PHW�HHQ�JHIDVHHUGH�XLWYRHULQJ�YDQ�GH�ODQGHOLMNH�DIVSUDNHQ�LQ]DNH�GH�OLFKWDPEXODQWH�KXOS��NDQ�GH�WRHJDQNHOLMNKHLG�WHQ�DDQ]LHQ�YDQ�GH�NHUQWDNHQ�YDQ�KHW�EXUHDX�MHXJG]RUJKLHUPHH�PRJHOLMN�YHUGHU�ZRUGHQ�YHUVWHUNW�
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�� =DQGEHUJHQ
6DPHQYDWWLQJ�LQVSUDDNUHDFWLH
Zandbergen is van mening dat de wijze waarop het concept-beleidskader tot stand is gekomen als
voorbeeld kan dienen voor de manier waarop de provincie met Bureau Jeugdzorg Utrecht en de
zorgaanbieders in de toekomst om zou kunnen gaan. Er is in het vooroverleg met de zorgaanbieders
voldoende ruimte geweest om opmerkingen te plaatsen en veel van deze opmerkingen zijn ook mee-
genomen.
Wel constateert Zandbergen een overvolle agenda voor de komende tijd, die niet alleen veel tijd zal
kosten, maar ook extra financiële investeringen, met name voor het implementeren van processen van
kwaliteitszorg en verantwoording. Zandbergen is van mening dat hiervoor extra middelen noodzake-
lijk zijn wil de ruimte voor zorg niet in het gedrang komen.

&RPPHQWDDU�*62RN�ZLM�KHEEHQ�GH�FRQVWUXFWLHYH�PDQLHU�ZDDURS�KHW�EHOHLGVNDGHU�LQ�VDPHQZHUNLQJ�PHW�GH�GLYHUVHSDUWQHUV�WRW�VWDQG�LV�JHNRPHQ�DOV�YUXFKWEDDU�HUYDUHQ�HQ�ZLOOHQ�GH�NRPHQGH�WLMG�LQYHVWHUHQ�RP�JH]D�PHQOLMN�GH�YHUVFKLOOHQGH�UROOHQ�GLH�LHGHU�KHHIW�DDQ�WH�VFKHUSHQ�HQ�VSHOUHJHOV�RS�WH�VWHOOHQ�]RGDW�KHWQLHXZH�MHXJG]RUJVWHOVHO�RSWLPDDO�NDQ�JDDQ�IXQFWLRQHUHQ�:LM�]LMQ�RQV�HUYDQ�EHZXVW�GDW�HHQ�GHILQLWLHYH�LQYRHULQJ�YDQ�GH�ZHW�YRRU�DOOH�SDUWLMHQ�GH�QRGLJH�LQ�VSDQQLQJ�YHUJW��9RRU�IDFLOLWHULQJ�YDQ�GH�ILQDQFLsOH�LQYHVWHULQJHQ�LV�HHQ�SURYLQFLDDO�LPSOHPHQWDWLHEXG�JHW�EHVFKLNEDDU��ZDDU�]RQRGLJ�HHQ�EHURHS�RS�NDQ�ZRUGHQ�JHGDDQ��'DDUQDDVW�]DO�KHW�ULMN�WRW�HQ�PHW�����MDDUOLMNV� ���POQ��EHVFKLNEDDU�VWHOOHQ�YRRU�RQGHU�PHHU�ODQGHOLMNH�WUDMHFWHQ�RS�KHW JHELHG�YDQEHQFKPDUNLQJ�HQ�,&7�
�� 7UDMHFWXP
6DPHQYDWWLQJ�LQVSUDDNUHDFWLH
Trajectum spreekt haar waardering uit voor de totstandkoming van een helder en concreet concept-
beleidskader en heeft het vooroverleg met de zorgaanbieders over het beleidskader als constructief
ervaren. Trajectum constateert dat het beleidsplan een hoog ambitieniveau heeft, in zowel het aantal
voorgenomen actiepunten als het aantal partijen dat betrokken is bij de uitvoering hiervan. Trajectum
pleit dan ook voor realistische en geprioriteerde implementatietrajecten en ondersteunende en stimule-
rende faciliteiten voor de uitvoerders van de jeugdzorg op het terrein van beleidsontwikkelingsproces-
sen, waaronder implementatie resultaatmeting.
Trajectum constateert dat de discussie over het al dan niet wenselijk zijn van het bestaan van een ze-
vental zorgaanbieders in het Utrechtse niet expliciet wordt gevoerd, maar wel impliciet in allerlei ont-
wikkelingen en beleidsdiscussies op de achtergrond meespeelt, bijvoorbeeld in de inrichting van het
intensief ambulante aanbod. Naar het oordeel van Trajectum ontbreekt het aan een heldere provinciale
visie over de organisatie van de jeugdzorg in de toekomst.
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��� 5DDG�YRRU�GH�.LQGHUEHVFKHUPLQJ
6DPHQYDWWLQJ�LQVSUDDNUHDFWLH
De Raad voor de Kinderbescherming heeft met belangstelling kennisgenomen van het concept Provin-
ciaal Beleidskader Jeugdzorg 2004-2007. Het beleidskader vormt een goede basis waarop de jeugd-
zorginstellingen hun plan kunnen baseren. De Raad voor de Kinderbescherming juicht het standpunt
van de provincie over de invulling van de nieuwe verantwoordelijkheden in het kader van de Wet op
de jeugdzorg en de eigen verantwoordelijkheid van de jeugdzorginstellingen toe. Het verbaast de Raad
dat zij minimaal aanbod komt in het provinciaal beleidskader. De Raad wordt niet genoemd als één
van de organisaties waar de provincie afstemming mee zoek bij de planning van jeugdzorg.
Gemist wordt dat in het beleidskader de Raad niet genoemd wordt als toeleverancier van beleidsin-
formatie. Zij is van mening dat informatie op operationeel niveau ook voor de provincie van belang
kan zijn voor de planning van de jeugdzorg. De zorg van het Bureau Jeugdzorg Utrecht om niet te
kunnen voldoen aan de vraag wordt door de Raad gedeeld. De Raad vraagt zich wel af of de extra
investeringen (middelen van het coalitieakkoord en middelen die worden vrijgemaakt uit de huidige
doeluitkering) in enkel de kwantiteit, niet ten kosten zal gaan van de kwaliteit van de te leveren zorg.

&RPPHQWDDU�*6
:LM�ZDDUGHUHQ�KHW�YHUWURXZHQ�GDW�GH�5DDG�YRRU�GH�.LQGHUEHVFKHUPLQJ�KHHIW�LQ�KHW�FRQFHSW�3URYLQFL�DDO�%HOHLGVNDGHU�-HXJG]RUJ������������:LM�ZLOOHQ�]HNHU�QLHW�RQWNHQQHQ�GDW�GH�5DDG�HHQ�NHWHQSDUWQHULV�YRRU�GH�MHXJG]RUJ�HQ�GH�SURYLQFLH��:DDU�KHW�GH�EHOHLGVWKHPD¶V�MHXJGEHVFKHUPLQJ�HQ�MHXJGUHFODVVH�ULQJ�EHWUHIW�LV�HHQ�DDQWDO�NHUHQ�LQ�KHW�EHOHLGVNDGHU�JHUHIHUHHUG�DDQ�GH�5DDG�YRRU�GH�.LQGHUEHVFKHU�PLQJ��,Q�KHW�%XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW�NRPHQ�GH�YUDDJ�QDDU�HQ�KHW�DDQERG�YDQ�MHXJG]RUJ�VDPHQ��2SEDVLV�YDQ�GH�LQIRUPDWLH�YDQ�KHW�%XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW�RYHU�GH�YUDDJ�HQ�KHW�DDQERG�SODQQHQ�ZLMGH�MHXJG]RUJ�LQ��'LW�QHHPW�QLHW�ZHJ�GDW�RRN�GH�5DDG�YRRU�GH�SURYLQFLH�HHQ�EHOHLGVLQIRUPDWLHEURQ�LV�9DQXLW�GH��QLHXZH�:HW�]LMQ�ZLM�YHUSOLFKW�PDDU�RRN�EHUHLG�RP�KHW�SURYLQFLDDO�EHOHLGVNDGHU�WH�EHVSUH�NHQ�PHW�GH�5DDG��'LW�ELHGW�GH�5DDG�GH�PRJHOLMNKHLG�RP�RQV�WH�LQIRUPHUHQ�RYHU�GH�YUDDJRQWZLNNHOLQJLQ�GH�MHXJGEHVFKHUPLQJ�HQ�GH�MHXJGUHFODVVHULQJ��'LW�ZRUGW�YHUYROJHQV�PHHJHQRPHQ�LQ�GH�SODQQLQJYDQ�MHXJG]RUJ��2S�GLW�PRPHQW�ZRUGW�HHQ�ODQGHOLMN�LQIRUPDWLHV\VWHHP�RQWZLNNHOG�ZDDUELM�RQGHU�DQGHUHGH�YHUVFKLOOHQGH�LQIRUPDWLHVWURPHQ�RS�HONDDU�DIJHVWHPG�ZRUGHQ��0HGH�LQ�UHODWLH�WRW�GLW�ODQGHOLMN�LQ�IRUPDWLHV\VWHHP�]XOOHQ�LQ�GH�WRHNRPVW�GH�5DDG�HQ�GH�SURYLQFLH�JH]DPHQOLMN�DIVSUDNHQ�PRHWHQ�PDNHQRYHU�KRH�HQ�ZHONH�EHOHLGVLQIRUPDWLH�GH�5DDG�DDQ�GH�SURYLQFLH�OHYHUW��'H�DDQSDN�YDQ�GH�ZDFKWOLMVWHQ
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KHHIW�YRRU�RQV�KRJH�SULRULWHLW��'H�LQ]HW�YDQ�H[WUD�PLGGHOHQ�]DO�QDDU�GH�DDQSDN�YDQ�ZDFKWOLMVWHQ�HQ�GXVRQGHU�DQGHUH�QDDU�XLWEUHLGLQJ�YDQ�KHW�YROXPH�YDQ�KHW�]RUJDDQERG�JDDQ��NZDQWLWHLW���'LW�PDJ�HFKWHUQLHW�WHQ�NRVWHQ�JDDQ�YDQ�GH�KXLGLJH�NZDOLWHLW�YDQ�GH�]RUJ�

�� $OWUHFKW
6DPHQYDWWLQJ�LQVSUDDNUHDFWLH
Altrecht constateert dat het beleidskader in hoge mate tegemoetkomt aan de eis dat het voor de uitvoe-
ring van het nieuwe wettelijke stelsel voor de jeugdzorg zowel voor beleidsverantwoordelijken als
voor uitvoerders helder is. Wel geeft Altrecht aan dat met betrekking tot de jeugd-GGZ de tekst op een
aantal plaatsen onduidelijk en soms onjuist is.
Dit zou mogelijk te verklaren zijn uit het feit dat de jeugd-GGZ niet is betrokken bij de totstandko-
ming van het beleidskader. Hoewel de provincie geen rechtstreekse verantwoordelijkheid heeft voor
de jeugd-GGZ, pleit zij ervoor om de jeugd-GGZ wel direct te betrekken bij de provinciale planning.
Altrecht spreekt haar zorg uit over de mogelijke gevolgen van de overheveling van de licht ambulante
hulp naar gemeenten. Zij vreest dat daardoor een hiaat in het hulpaanbod ontstaat.
Naar het oordeel van Altrecht betekent het streven van de provincie naar een samenhangend en dek-
kend aanbod van jeugdzorg in 2007 dat de komende vier jaar sprake zal zijn van extra toestroom van
cliënten naar duurdere vormen van zorg, waaronder de jeugd-GGZ, met alle gevolgen vandien voor de
wachttijden. Zij pleit er in dit verband voor om te komen tot een goede taakverdeling tussen zorgaan-
bieders en aansluiting op eerste lijns GGZ-programma’s.
Altrecht pleit ervoor om in het beleidskader de precieze formulering op te nemen van de zorgaanspra-
ken die in het Besluit zorgaanspraken AWBZ onder de jeugd-GGZ worden verstaan en hoe de indica-
tiestelling door bureau jeugdzorg voor deze zorg wordt ingepast in de regelgeving van de AWBZ.
Tevens vraagt zij een nadere beschrijving van de wijze waarop in wet en regelgeving de mogelijkheid
voor rechtstreekse verwijzing naar de jeugd-GGZ is geregeld. Zij wijst op ongelukkige formuleringen
hierover in hoofdstuk 2.
Ook pleit zij ervoor om in het schema “cliëntenstromen” de huisarts als verwijzer naar het bureau
jeugdzorg op te nemen en een verbinding te leggen tussen de medische sector en de jeugd-GGZ.
Altrecht wijst erop dat op grond van haar inzichten naar verwachting 60% tot 70% van haar cliënten
zullen vallen onder de mogelijkheid van rechtstreekse verwijzing naar de jeugd-GGZ, in plaats van de
25% zoals die thans in het beleidskader wordt geraamd.
Altrecht ziet ten aanzien van de overheveling van toegangstaken van de jeugd-GGZ naar het bureau
jeugdzorg niet zozeer capacitaire problemen bij het bureau, maar eerder een inhoudelijk probleem ten
aanzien van de inhoudelijke deskundigheid bij het bureau. Zij geeft aan bureau jeugdzorg in deze te
willen ondersteunen op basis van duidelijke afspraken.
Zij onderschrijft de kwalificatie die wij in het beleidskader hebben gegeven aan de integratie van de
jeugd-GGZ in de toegang als  “moeizaam” niet waar het de inbedding van jeugd-GGZ deskundigheid
in het bureau jeugdzorg betreft. Wel erkent zij dat de ontwikkeling van een plan van aanpak voor de
overheveling van toegangsfuncties jeugd-GGZ naar bureau in het kader van de nieuwe wet moeizaam
verloopt. Zij wijt dit aan interpretatieverschillen van wet- en regelgeving.
In dit verband merkt Altrecht nog op dat het zorgkantoor niet de juiste gesprekspartner is voor de pro-
vincie om dit proces te versnellen. Dit omdat de provincie bij invoering van de wet extra middelen
krijgt in de doeluitkering bureau jeugdzorg voor de uitvoering van de toegangstaken jeugd-GGZ door
het bureau jeugdzorg. Het bureau kan daarmee zelf GGZ deskundigheid inkopen of in dienst nemen.
Het zorgkantoor heeft hierin geen primaire rol. De provincie mag dan ook van Altrecht verwachten dat
zij op constructieve en voortvarende wijze met bureau jeugdzorg zullen overleggen als deze een be-
roep op haar deskundigheid wil doen.

Altrecht merkt op dat daar waar in het beleidskader wordt gesproken over sturing van de provincie op
zorgaanbieders, dit slechts betrekking heeft op zorgaanbieders waarvoor de provincie financieel ver-
antwoordelijk is. De regierol van de provincie ten aanzien van de jeugd-GGZ wil de provincie vorm
geven via het overleg met de financiers van deze zorg, in casu het zorgkantoor. Altrecht betreurt deze
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keuze, omdat haars inziens samenhang en afstemming van de jeugdzorg in den brede beter gereali-
seerd kan worden door direct overleg van de provincie met de instellingen voor jeugd-GGZ.
Altrecht geeft aan dat de stelling dat de provincie als regisseur voor de gehele jeugdzorg een verant-
woordelijkheid heeft voor de capaciteit in de gehele jeugdzorg en daarmee ook voor de jeugd-GGZ,
onjuist is.

Tenslotte pleit Altrecht ervoor om voor de groep kinderen en gezinnen met complexe en meervoudige
problematiek te komen tot een geïntegreerd programmatisch aanbod over de sectoren heen en wijst in
dit verband op expertise die hieromtrent in de jeugd-GGZ is ontwikkeld.

&RPPHQWDDU�*6$OWUHFKW�VQLMGW�HHQ�DDQWDO�RQGHUOLQJ�VWHUN�VDPHQKDQJHQGH�DVSHFWHQ�DDQ�,Q�GH�HHUVWH�SODDWV�EHWUHIW�GLW�GH�PRJHOLMNKHLG�GLH�GH�:HW�RS�GH�MHXJG]RUJ�ELHGW�RP�LQ�HHQ�DDQWDO�QRJQDGHU�WH�RPVFKULMYHQ�JHYDOOHQ�HHQ�UHFKWVWUHHNVH�YHUZLM]LQJ��GXV�]RQGHU�LQGLFDWLH�YDQ�KHW�EXUHDXMHXJG]RUJ��PRJHOLMN�WH�PDNHQ�QDDU�KHW�GH�MHXJG�**=��$OJHPHHQ�XLWJDQJVSXQW�YDQ�GH�ZHW�LV�GDW�RRNGH�WRHJDQJ�WRW�KHW�MHXJG�**=�DDQERG�YLD�KHW�EXUHDX�MHXJG]RUJ�ORRSW��'H�YRUPLQJ�YDQ�ppQ�LQWHUVHFWR�UDOH�HQ�LQWHJUDOH�WRHJDQJ�WRW�GH�JHKHOH�MHXJG]RUJ�LV�MXLVW�HHQ�NHUQHOHPHQW�YDQ�GH�ZHW��+HW�VFKHPDLQ]DNH�GH�FOLsQWVWURPHQ�LQ�GH�MHXJG]RUJ�LQ�KRRIGVWXN���LV�GDQ�RRN�HHQ�ZHHUJDYH�YDQ�GLW�DOJHPHQH�XLW�JDQJVSXQW�YDQ�KHW�QLHXZH�VWHOVHO��9DQXLW�KHW�RRJSXQW�YDQ�RYHU]LFKWHOLMNKHLG�]LMQ�PRJHOLMNH�XLW]RQGH�ULQJHQ�KLHURS�QLHW�RSJHQRPHQ��2P�GLH�UHGHQ�]LHQ�ZLM�HU�RRN�YDQDI�RP�GH�SUHFLH]H�MXULGLVFKH�IRUPXOH�ULQJHQ�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�GH�YHUVFKLOOHQGH�VRRUWHQ�DDQVSUDNHQ�LQ�GH�MHXJG]RUJ�HQ�PHW�EHWUHNNLQJ�WRWGH�XLW]RQGHULQJ�YDQ�UHFKWVWUHHNVH�YHUZLM]LQJ��]R�XLWSXWWHQG�RS�WH�QHPHQ�LQ�KHW�EHOHLGVNDGHU��2RN�LQDQGHUH�RS]LFKWHQ�KHEEHQ�ZLM�HUYRRU�JHNR]HQ�RP�GH�ZHW�RS�KRRIGOLMQHQ�ZHHU�WH�JHYHQ��2YHULJHQV�LV�GH$PY%�ZDDULQ�GH�UHLNZLMGWH�YDQ�GH�PRJHOLMNKHLG�YDQ�UHFKWVWUHHNVH�YHUZLM]LQJ�QDGHU�ZRUGW�YDVWJHOHJG�QRJ�QLHW�JHUHHG��+HW�LV�RRN�GDDURP�QLHW�JRHG�PRJHOLMN�RP�KLHURYHU�YHHO�SUHFLH]HU�WH�]LMQ�GDQ�QX�LVZHHUJHJHYHQ�
$OWUHFKW�JHHIW�DDQ�GDW�GH�ZHWWHOLMNH�XLW]RQGHULQJ��PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�UHFKWVWUHHNVH�YHUZLM]LQJ�QDDUYHUZDFKWLQJ�PHHU�FOLsQWHQ�EHWUHIW�GDQ�GH�����ZDDUYDQ�ZLM�]LMQ�XLWJHJDDQ��2Q]H�UDPLQJ�LV�JHEDVHHUGRS�GH�DDQQDPH�GLH�KHW�ULMN�KLHUELM�KDQWHHUW������YDQ�GH�FOLsQWHQ�MHXJG�**=�ZRUGHQ�RS�JURQG�YDQ�GHZHW�YRRUWDDQ�GRRU�KHW�EXUHDX�MHXJG]RUJ�JHwQGLFHHUG�HQ�����ZRUGW�RS�JURQG�YDQ�GH�XLW]RQGHULQJVEH�SDOLQJ�UHFKWVWUHHNV�QDDU�GH�MHXJG�**=�YHUZH]HQ��+HW�ULMN�JDDW�GDQ�RRN�XLW�YDQ�RYHUKHYHOLQJ�YDQ����YDQ�KHW�EXGJHW�WRHJDQJWDNHQ�MHXJG�**=�QDDU�GH�GRHOXLWNHULQJ�EXUHDX�MHXJG]RUJ��(HQ�HQ�DQGHU�LV�RRNEHVWXXUOLMN�GRRU�KHW�ULMN�YDVWJHOHJG��+HW�ULMN�KHHIW�]LFK�KLHUELM�RYHULJHQV�JHEDVHHUG�RS�LQIRUPDWLH�GLHYDQXLW�GH�VHFWRU�MHXJG�**=�]HOI�LV�JHOHYHUG��,QPLGGHOV�KHHIW�KHW�NDELQHW�UHFHQW�GH�KLHURS�JHEDVHHUGHEHUHNHQLQJHQ�JHDFWXDOLVHHUG�HQ�KHW�RYHU�WH�KHYHOHQ�EHGUDJ�DDQ]LHQOLMN�KRJHU�YDVWJHVWHOG�� ����POQ��LQSODDWV�YDQ� ���POQ����*HOHW�KLHURS�JDDQ�ZLM�GDQ�RRN�LQ�RQ]H�UDPLQJHQ�XLW�YDQ�GH]HOIGH�DDQQDPHV�GLHRRN�KHW�ULMN�KDQWHHUW��0HGH�JHOHW�KLHURS�HQ�JHOHW�RS�KHW�IHLW�GDW�KHW�XLWGUXNNHOLMN�GH�EHGRHOLQJ�LV�RP�GHVLWXDWLHV�ZDDULQ�UHFKWVWUHHNVH�YHUZLM]LQJ�PRJHOLMN�LV��QDXZNHXULJ�LQ�GH�EHWUHIIHQGH�$PY%�YDVW�WH�OHJ�JHQ��]LMQ�ZLM�GDQ�RRN�YDQ�PHQLQJ�GDW�GH�DDQGXLGLQJHQ�KLHUYDQ�³EHSHUNW´�RQV�LQ]LHQV�FRUUHFW�]LMQ�
,Q�RQV�3URYLQFLDDO�,PSOHPHQWDWLHSURJUDPPD�:HW�RS�GH�MHXJG]RUJ��³0RUJHQ�JHEHXUW�KHW��ZDV�HHQWUDMHFW�RSJHQRPHQ�RP�ELM�LQYRHULQJ�YDQ�GH�ZHW�RS�YHUDQWZRRUGH�ZLM]H�WH�NRPHQ�WRW�HHQ�RYHUGUDFKWYDQ�GH�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�YRRU�GH�XLWYRHULQJ�YDQ�GH�WRHJDQJVIXQFWLHV�MHXJG�**=�QDDU�EXUHDXMHXJG]RUJ��9RRU]LHQ�ZDV�LQ�HHQ�3ODQ�YDQ�DDQSDN�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�GH�LQ]HW�YDQ�MHXJG�**=�GHVNXQ�GLJKHLG�LQ�KHW�EXUHDX�MHXJG]RUJ��YRRUXLWORSHQG�RS�GH�LQZHUNLQJWUHGLQJ�YDQ�GH�ZHW��'LW�ZDV�FRQIRUPGLH�KLHURYHU�EHVWXXUOLMN�JHPDDNWH�ODQGHOLMNH�DIVSUDNHQ�PHW�DOOH�SDUWLMHQ��+HW�SODQ�]RX�RRN�LQ]LFKWPRHWHQ�ELHGHQ�LQ�GH�RPYDQJ�YDQ�GH�EHWUHIIHQGH�FOLsQWHQVWURPHQ��,Q�³0RUJHQ�JHEHXUW�KHW´�LV�KHWYRRUWRXZ�YRRU�GH�WRWVWDQGNRPLQJ�YDQ�HHQ�GHUJHOLMN�SODQ�YDQ�DDQSDN�ELM�GH�XLWYRHUHQGH�LQVWHOOLQJHQQHHUJHOHJG��]LMQGH�EXUHDX�MHXJG]RUJ�HQ�GH�LQVWHOOLQJHQ�YRRU�MHXJG�**=��'H�SURYLQFLH�HQ�GH�]RUJYHU�]HNHUDDU�KHEEHQ�LQ�³0RUJHQ�JHEHXUW�KHW´�GH�UDQGYRRUZDDUGHQ�YRRU�KHW�SODQ�YDVWJHOHJG��$OOH�SDUWLM�HQ�KHEEHQ�LQJHVWHPG�PHW�GLW�WUDMHFW�LQ�HHQ�EHVWXXUOLMN�RYHUOHJ�YRRUDIJDDQG�DDQ�YDVWVWHOOLQJ�YDQ³0RUJHQ�JHEHXUW�KHW´��:LM�FRQVWDWHUHQ�GDW�KHW�SODQ�YDQ�DDQSDN��GDW�RS�JURQG�YDQ�GH�DIVSUDNHQ�PHGLR�����JHUHHG�]RX�]LMQ��QLHW�WRW�VWDQG�LV�JHNRPHQ��+HW�YRHUW�LQ�GLW�NDGHU�WH�YHU�RP�DOOH�IDFWRUHQ�GLHGDDUELM�HHQ�URO�KHEEHQ�JHVSHHOG�ZHHU�WH�JHYHQ��2Q]H�W\SHULQJ�³PRHL]DDP´�KHHIW�KLHURS�EHWUHNNLQJ�
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2RN�$OWUHFKW�]HOI�ZLMVW�LQ�KDDU�LQVSUDDNUHDFWLH�RS�NQHOSXQWHQ�ZDDU�KHW�JDDW�RP�GH�LQEHGGLQJ�YDQ�YRO�GRHQGH�GHVNXQGLJKHLG�YDQXLW�GH�MHXJG�**=�LQ�KHW�EXUHDX�MHXJG]RUJ��+HW�SODQ�YDQ�DDQSDN�KDG�PHWQDPH�KLHURS�EHWUHNNLQJ��'H�DDQGXLGLQJ�³PRHL]DDP´�KHHIW�QDGUXNNHOLMN�JHHQ�EHWUHNNLQJ�RS�GH�XLWYRH�ULQJ�YDQ�UHHGV�HHUGHU�JHPDDNWH�DIVSUDNHQ�WXVVHQ�EXUHDX�MHXJG]RUJ�HQ�GH�MHXJG�**=�
+HW�LV�MXLVW�GDW�ELM�LQYRHULQJ�YDQ�GH�ZHW��KHW�EXUHDX�MHXJG]RUJ�]HOI�]DO�EHVFKLNNHQ�RYHU�H[WUD�PLGGHOHQRP�MHXJG�**=�GHVNXQGLJKHLG�LQ�WH�NRSHQ�RI�LQ�GLHQVW�WH�QHPHQ��'LW�]DO�QDDU�YHUZDFKWLQJ�RRN�OHLGHQWRW�HHQ�YHUVQHOOLQJ�YDQ�KHW�SURFHV�RP�WRW�RYHUKHYHOLQJ�YDQ�WRHJDQJVWDNHQ�MHXJG�**=�WH�NRPHQ��%H�ODQJULMNH�UHGHQ�YRRU�RQV�RP�GDDUDDQ�LQ�KHW�SURFHV�YRRUDIJDDQG�DDQ�GH�ZHW��JH]DPHQOLMN�PHW�KHW]RUJNDQWRRU�RS�WH�WUHNNHQ�ZDV��GDW�WRW�LQYRHULQJ�YDQ�GH�ZHW�DOOHHQ�KHW�]RUJNDQWRRU�DOV�ILQDQFLHU�NDQVWXUHQ�RS�GH�LQ]HW�YDQ�KHW�MHXJG�**=�EXGJHW�YRRU�GH�XLWYRHULQJ�YDQ�WRHJDQJVWDNHQ�HQ�GH�ZLM]H�ZDDU�RS�HQ�RPYDQJ�ZDDULQ�GH]H�ZRUGW�LQJH]HW�WHQ�EHKRHYH�YDQ�GH�LQEUHQJ�YDQ�MHXJG�**=�GHVNXQGLJKHLG�LQEXUHDX�MHXJG]RUJ��=RDOV�EHNHQG�YRUPW�GLW�RRN�GH�JURQGVODJ�YRRU�&7*�ULFKWOLMQ�KLHURYHU�DDQ�GH�]RUJ�NDQWRUHQ��'H]H�ULFKWOLMQ�KHHIW�EHWUHNNLQJ�RS�GH�SHULRGH�WRW�LQYRHULQJ�YDQ�GH�ZHW��'DDU�ZDDU�GRRU�KHWXLWEOLMYHQ�YDQ�HHQ�SODQ�YDQ�DDQSDN�YDQ�GH�XLWYRHUHQGH�LQVWHOOLQJHQ��YHUVQHOOLQJ�YDQ�KHW��SURFHV�QRRG�]DNHOLMN�LV��LV�GHUKDOYH�KHW�]RUJNDQWRRU�DOV�YHUDQWZRRUGHOLMNH�ILQDQFLHU�YDQ�GH�MHXJG�**=��YRRU�GHSURYLQFLH�GH�MXLVWH�JHVSUHNVSDUWQHU�
+LHURS�DDQVOXLWHQG�PHUNHQ�ZLM�RS�GDW�RRN�QD�LQYRHULQJ�YDQ�GH�ZHW��KHW�]RUJNDQWRRU�YRRU�GH�SURYLQFLHGH�SULPDLUH�JHVSUHNVSDUWQHU�LV�ZDDU�KHW�JDDW�RP�DIVWHPPLQJ�YDQ�KHW�MHXJG]RUJDDQERG�GDW�GRRU�GH]HLQ�KHW�NDGHU�YDQ�GH�$:%=�JHILQDQFLHUG�]DO�EOLMYHQ�ZRUGHQ�HQ�KHW�MHXJG]RUJDDQERG�GDW�GRRU�GH�SUR�YLQFLH�JHILQDQFLHUG�ZRUGW��,PPHUV��VWXULQJ�RS�KHW�DDQERG�MHXJG�**=�]DO�GLHQHQ�SODDWV�WH�YLQGHQ�LQKHW�NDGHU�YDQ�$:%=�ILQDQFLHULQJ��ZDDUYRRU�KHW�]RUJNDQWRRU�YHUDQWZRRUGHOLMN�LV��,Q�GH�:HW�RS�GHMHXJG]RUJ�LV�GDQ�RRN�QDGUXNNHOLMN�DOV�XLWJDQJVSXQW�JHKDQWHHUG�GDW�GH�ILQDQFLHUV�YDQ�GH�MHXJG]RUJ��L�F�KHW�0LQLVWHULH�YDQ�-XVWLWLH��GH�SURYLQFLH�HQ�KHW�]RUJNDQWRRU��GH�SODQQLQJ�HQ�ILQDQFLHULQJ�YDQ�KHW�WRWDOHMHXJG]RUJDDQERG�RS�HONDDU�DIVWHPPHQ��,Q�GLH�]LQ�KHHIW�GH�SURYLQFLH�YDQXLW�KDDU�UHJLHURO�GDDULQ��RRNHHQ�]HNHUH�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�YRRU�GH�RQWZLNNHOLQJ�YDQ�KHW�DDQERG�YDQ�MHXJG�**=��'LW�ODDW�XL�WHUDDUG�RQYHUOHW�GH�HLQGYHUDQWZRRUGHOLMN�YDQ�KHW�]RUJNDQWRRU�GDDUYRRU��]RDOV�GRRU�$OWUHFKW�WHUHFKW�LVRSJHPHUNW�'H�DIVWHPPLQJ�WXVVHQ�KHW�]RUJNDQWRRU�HQ�RQV�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�HHQ�VDPHQKDQJHQG�HQ�RS�GH�YUDDJDIJHVWHPG�DDQERG�YDQ�MHXJG]RUJ�]DO��JHOHW�RS�RQV�EHLGHU�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�DOV�ILQDQFLHU��PHW�QD�PH�EHWUHNNLQJ�KHEEHQ�RS�GH�RQWZLNNHOLQJ�YDQ�GH�]RUJFDSDFLWHLW�LQ�EHLGH�VHJPHQWHQ�YDQ�GH�MHXJG]RUJHQ�GH�UDQGYRRUZDDUGHQ�ZDDURQGHU�GH�XLWYRHUGHUV�YDQ�GH]H�]RUJ�WRW�HHQ�YRRU�FOLsQWHQ�DGHTXDWH�VD�PHQKDQJ�LQ�GH�XLWYRHULQJ�YDQ�GLH�]RUJ�NXQQHQ�NRPHQ��9RRU�GH�UHDOLVHULQJ�YDQ�GLW�ODDWVWH�OLJW�HFKWHU�GHSULPDLUH�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�ELM�GH�GHVEHWUHIIHQGH�]RUJDDQELHGHUV�]HOI��3URYLQFLH�HQ�]RUJNDQWRRUNXQQHQ�GDDUELM�YDQXLW�KXQ�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�YRRU�KHW�RQGHU�KXQ�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�YDOOHQGH]RUJDDQERG��ZHO�VWLPXOHUHQ�HQ�IDFLOLWHUHQ�*HOHW�RS�GH]H�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLGYHUGHOLQJ�LQ�GH�:HW�RS�GH�MHXJG]RUJ�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�GH�GLUHFWHVWXULQJ�RS�KHW�]RUJDDQERG��LV�GDQ�RRN�LQ�GH�ZHW�H[SOLFLHW�RSJHQRPHQ�GDW�GH�SURYLQFLH�ELM�GH�WRWVWDQG�NRPLQJ�YDQ�KHW�%HOHLGVNDGHU�MHXJG]RUJ�RYHUOHJ�YRHUW�HQ�DIVSUDNHQ�PDDNW�PHW�KHW�]RUJNDQWRRU�ZDDUKHW�GH�$:%=�JHILQDQFLHUGH�MHXJG]RUJ�EHWUHIW��+HW�LV�DDQ�KHW�]RUJNDQWRRU�RP�GH�KDDU�GDDUWRH�EH�VFKLNEDDU�VWDDQGH�LQVWUXPHQWHQ�LQ�WH�]HWWHQ�ULFKWLQJ�GH�MHXJG�**=�RP�YHUGHU�LQYXOOLQJ�WH�JHYHQ�DDQGH�JHZHQVWH�RQWZLNNHOLQJ�LQ�KHW�]RUJDDQERG�MHXJG�**=��7HQ�DDQ]LHQ�YDQ�KHW�]RUJDDQERG�GDW�RQGHUGH�UHFKWVWUHHNVH�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�YDQ�GH�SURYLQFLH�YDOW��EHSDDOW�GH�ZHW�ZHO�GDW�RYHUOHJ�PHW�EX�UHDX�MHXJG]RUJ�HQ�GH�GRRU�GH�SURYLQFLH�EHNRVWLJGH�]RUJDDQELHGHUV�QRRG]DNHOLMN�LV��(HQ�]HOIGH�EHQDGH�ULQJ�LV�ORJLVFKHUZLMV�RRN�YDQ�WRHSDVVLQJ�RS�KHW�GRRU�KHW�0LQLVWHULH�YDQ�-XVWLWLH�JHILQDQFLHUGH]RUJDDQERG�:LM�KHEEHQ�GH]H�ZLM]H�YDQ�VWXULQJ�RS�KHW�VWHOVHO�UHHGV�LQ�³0RUJHQ�JHEHXUW�KHW´�YDVWJHOHJG��DOVPHGHGH�SURYLQFLDOH�RYHUOHJVWUXFWXXU�GLH�YRRUWYORHLW�XLW�GH]H�LQ�GH�ZHW�YHUDQNHUGH�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLGV�YHUGHOLQJ��+LHUPHH�LV�LQ�KHW�EHVWXXUOLMN�RYHUOHJ�YRRUDIJDDQG�DDQ�YDVWVWHOOLQJ�YDQ�³0RUJHQ�JHEHXUWKHW´�RRN�GRRU�DOOH�EHWURNNHQ�SDUWLMHQ�PHH�LQJHVWHPG��,Q�KHW�3URYLQFLDDO�%HOHLGVNDGHU�-HXJG]RUJ�����±������KHEEHQ�ZLM�HHQ�HQ�DQGHU�QRJ�QDGHU�JHFRQFUHWLVHHUG��6LQGVGLHQ�LV�JHHQ�ZLM]LJLQJ�RSJHWUHGHQ�LQGH�ZHWWHOLMNH�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLGVYHUGHOLQJ�YRRU�GH�MHXJG]RUJ�]RDOV�GH]H�ELM�LQZHUNLQJWUHGLQJ�YDQ�GHZHW�]DO�JHOGHQ��(U�LV�GDQ�RRN�JHHQ�DDQOHLGLQJ�RP�GH�XLWZHUNLQJ�GLH�ZLM�GDDUDDQ�UHHGV�KHEEHQ�JHJH�YHQ��WH�ZLM]LJHQ��1DGUXNNHOLMN�ZLOOHQ�ZLM�HU�GDDUELM�RS�ZLM]HQ�GDW�ZDDU�KHW�EHWUHIW�GH�FRQFUHWH�VDPHQ�
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0HW�EHWUHNNLQJ�WRW�GH�OLFKW�DPEXODQWH�KXOS�PHUNHQ�ZLM�RS�GDW�]RZHO�LQ�GH�:HW�RS�GH�MHXJG]RUJ�DOV�LQGH�KLHURYHU�QDGHU�JHPDDNWH�EHVWXXUOLMNH�DIVSUDNHQ�WXVVHQ�KHW�ULMN��GH�JH]DPHQOLMNH�SURYLQFLHV��GH�JH�]DPHQOLMNH�EXUHDXV�MHXJG]RUJ��YHUHQLJG�LQ�GH�02�JURHS���HQ�GH�91*�GH�SULPDLUH�YHUDQWZRRUGHOLMN�KHLG�YRRU�HHQ�GHUJHOLMN�DDQERG�ELM�JHPHHQWHQ�ZRUGW�JHOHJG��:LM�EHVHIIHQ�GDW�KLHUPHH�JHPHHQWHQ�HHQVWHYLJH�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�RS�]LFK�QHPHQ��(FKWHU��JHOHW�RS�GH�ZHWWHOLMNH�PRJHOLMNKHGHQ��GH�EXGJHW�WDLUH�SUREOHPDWLHN�HQ�GH�KLHURYHU�JHPDDNWH�DIVSUDNHQ��]XOOHQ�GH�PRJHOLMNKHGHQ�YRRU�ILQDQFLHULQJ�YDQHHQ�GHUJHOLMN�DDQERG�XLW�GH�GRHOXLWNHULQJ�EXUHDX�MHXJG]RUJ�EHSHUNWHU�ZRUGHQ�GDQ�WKDQV�KHW�QRJ�JHYDOLV��:LM�]XOOHQ�LQ�KHW�RYHUOHJ�PHW�JHPHHQWHQ�LQ�KHW�NDGHU�YDQ�GH�RS�WH�VWHOOHQ�FRQYHQDQWHQ�KLHU�QDGUXN�NHOLMN�DDQGDFKW�DDQ�EHVWHGHQ��WHQHLQGH�GH�GRRU�$OWUHFKW�HQ�DQGHUHQ�JHYUHHVGH�KLDWHQ�]RYHHO�DOV�PRJH�OLMN�LV�WH�YRRUNRPHQ��2RN�]XOOHQ�ZLM�GH�PRJHOLMNKHGHQ�EH]LHQ�RP�RS�HHQ�]R�]RUJYXOGLJ�PRJHOLMNH�ZLM]HELQQHQ�GH�GDDUYRRU�JHOGHQGH�NDGHUV�WH�NRPHQ�WRW�XLWYRHULQJ�YDQ�GH�ZHW�HQ�GH�ODQGHOLMNH�DIVSUDNHQ�7HQVORWWH�PHUNW�$OWUHFKW�RS�GDW�RQ]H�GRHOVWHOOLQJ�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�HHQ�VDPHQKDQJHQG�HQ�GHNNHQG]RUJDDQERG�WH�NRPHQ�EHWHNHQW�GDW�GH�NRPHQGH�MDUHQ�VSUDNH�]DO�]LMQ�YDQ�H[WUD�LQVWURRP�YDQ�FOLsQWHQQDDU�GXXUGHUH�YRUPHQ�YDQ�]RUJ��:LM�]LHQ�YRRUDOVQRJ�QLHW�LQ�ZDDURP�HHQ�GHUJHOLMN�VWUHYHQ�RS�]LFK]HOIWRW�³H[WUD´�LQVWURRP�]RX�OHLGHQ��,Q�KHW�NDGHU�YDQ�GH�EHVWULMGLQJ�YDQ�GH�ZDFKWOLMVWHQ�LQ�GH�GRRU�GH�SUR�YLQFLH�JHILQDQFLHUGH�MHXJG]RUJ�]XOOHQ�RYHULJHQV�GH�NRPHQGH�MDUHQ�VXEVWDQWLHHO�H[WUD�PLGGHOHQ�EH�VFKLNEDDU�NRPHQ��%LM�GH�LQ]HW�GDDUYDQ�]XOOHQ�ZLM�GH�GRRU�KHW�EXUHDX�MHXJG]RUJ�JHVWHOGH�LQGLFDWLHVYRRU�]RYHU�GH]H�GRRU�YROXPHSUREOHPDWLHN�QLHW�WLMGLJ�NXQQHQ�ZRUGHQ�YHU]LOYHUG��DOV�YHUWUHNSXQW�QHPHQ�:LM�JDDQ�HU�GDDUELM�YDQXLW�GDW�HHQ�RQDIKDQNHOLMNH�LQGLFDWLHVWHOOLQJ�GRRU�KHW�EXUHDX�MHXJG]RUJ��RRNYRRU�ZDW�EHWUHIW�GH�MHXJG�**=��JHEDVHHUG�]DO�]LMQ�RS�GH�GDDUDDQ�JHVWHOGH�HLVHQ�ZDW�EHWUHIW�KHW�]RJH�QDDPGH�]R�]R�]R�EHOHLG�

��� 0HVRV�0HGLVFK�&HQWUXP
6DPHQYDWWLQJ�LQVSUDDNUHDWLH
Mesos Medisch Centrum betreurt het dat bij de totstandkoming van de wet op de jeugdzorg het deel
van de jeugdzorg dat geleverd wordt door huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen vrijwel buiten be-
schouwing is gelaten.
Op uitvoerend niveau zijn met het Mesos Medisch Centrum en Bureau Jeugdzorg Utrecht en Altrecht
afspraken gemaakt over stroomlijning indicatiestelling en doorverwijzing die naar wens functioneren.
Mesos Medisch Centrum is dan ook zeer gebaat bij de beoogde versterking van de capaciteit van Bu-
reau Jeugdzorg Utrecht als het gaat om versnelde procedures voor zorgbemiddeling.
Wel spreekt Mesos Medisch Centrum haar zorgen uit over de plannen de kortdurende behandeling van
Bureau Jeugdzorg Utrecht grotendeels te verschuiven ‘naar de gemeente’. Wanneer daar geen capaci-
teit geschapen wordt zal de zorgvraag bij de kinderarts toenemen.
Mesos Medisch Centrum maakt gebruik van de wettelijke mogelijkheid te verwijzen naar collega psy-
chiaters, al of niet met achteraf controle van de indicatie door Bureau Jeugdzorg Utrecht. In dat kader
wensen zij betrokken te worden in het sluiten van een ‘tripartiete’ rollenovereenkomst.

&RPPHQWDDU�*6,Q�GH�:HW�RS�GH�MHXJG]RUJ�LV�PHW�QDPH�GH�WRHJDQJ�HQ�KHW�UHFKW�RS�JHwQGLFHHUGH�MHXJG]RUJ�JHUHJHOG�+HW�OLFKW�DPEXODQWH�DDQERG�ZRUGW�PHW�LQYRHULQJ�YDQ�GH�QLHXZH�ZHW�HHQ�SULPDLUH�WDDN�YDQ�JHPHHQWHQ�,Q�GH�FRQYHQDQWHQ�QLHXZH�VWLMO�GLH�ZH�PHW�GH�JHPHHQWHQ�]XOOHQ�JDDQ�VOXLWHQ�LQ�KHW�NDGHU�YDQ�GH�DDQ�VOXLWLQJ�ORNDDO�MHXJGEHOHLG�HQ�MHXJG]RUJ�]DO�UHNHQLQJ�JHKRXGHQ�ZRUGHQ�PHW�HHQ�RYHUJDQJVVLWXDWLH�]RGDW�JHPHHQWHQ�KXQ�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�NXQQHQ�QDNRPHQ��,QGLHQ�GH�SUREOHPDWLHN�YDQ�XZ�SRSXODWLHHHQ�JHwQGLFHHUG�MHXJG]RUJDDQERG�QRRG]DNHOLMN PDDNW��NDQ�GRRUYHUZH]HQ�ZRUGHQ�QDDU�EXUHDX�MHXJG�]RUJ��+HW�LV�SUHWWLJ�WH�YHUQHPHQ�GDW�HU�UHHGV�JRHGH�DIVSUDNHQ�PHW�%XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW�]LMQ�RYHU
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HHQ�YHUVQHOGH�SURFHGXUH�YRRU�]RUJEHPLGGHOLQJ��:LM�KHEEHQ�LQ�RQV�EHOHLG�KHW�EHODQJ�YDQ�HHQ�VQHOOHSURFHGXUH�YDQ�GRRUYHUZLM]LQJ�WRW�XLWGUXNNLQJ�JHEUDFKW�QLHW�DOOHHQ�YDQXLW�FOLsQWRRJSXQW��PDDU�RRNYDQXLW�KHW�EHODQJ�YDQ�GH�YRRUOLJJHQGH�YRRU]LHQLQJHQ�9RRU�ZDW�EHWUHIW�KHW�VOXLWHQ�YDQ�HHQ�³WULSDUWLHWH´�UROOHQRYHUHHQNRPVW�LV�KHW�]RUJNDQWRRU�YRRU�RQV�GHSULPDLUH�JHVSUHNVSDUWQHU�ZDDU�KHW�JDDW�RP�DIVWHPPLQJ�YDQ�KHW�MHXJG]RUJDDQERG�GDW�LQ�KHW�NDGHU�YDQGH�$:%=�JHILQDQFLHUGH�MHXJG]RUJ�GRRU�KHW�]RUJNDQWRRU�JHILQDQFLHUG�]DO�ZRUGHQ�HQ�KHW�MHXJG�]RUJDDQERG�GDW�GRRU�GH�SURYLQFLH�JHILQDQFLHUG�ZRUGW��=LH�RRN�LQVSUDDNUHDFWLH�$OWUHFKW�

��� :LOOLDP�6FKULNNHU�6WLFKWLQJ
6DPHQYDWWLQJ�LQVSUDDNUHDFWLH
De William Schrikker Stichting (WSS) is een landelijk werkende voorziening die jeugdbescher-
mingsmaatregelen uitvoert, in een vrijwillig of justitieel kader, ten behoeve van gehandicapte kinderen
en kinderen van gehandicapte ouders. Ook Utrechtse kinderen/jongeren/jeugdigen worden door hun
begeleid. Bij de inwerkingtreding van de Wet op de jeugdzorg blijft de WSS zich inzetten voor deze
kwetsbare kinderen. Zij verzoeken ons in het beleidskader meer aandacht te besteden aan kinderen met
een handicap en het werk van de WSS.

&RPPHQWDDU�*6
'H�:LOOLDP�6FKULNNHU�6WLFKWLQJ�]DO�QHW�DOV�DOOH�DQGHUH�ODQGHOLMN�ZHUNHQGH�YRRU]LHQLQJHQ�ZRUGHQ�JHGH�FHQWUDOLVHHUG��+LHUELM�ZRUGW�GH�SODQQLQJ�HQ�ILQDQFLHULQJ�YDQ�GH]H�YRRU]LHQLQJHQ�RYHUJHKHYHOG�YDQ�GHPLQLVWHULHV�QDDU�GH�SURYLQFLHV��+LHUYRRU�]LMQ�RS�EHVWXXUOLMN�QLYHDX�HLQGPRGHOOHQ�DIJHVSURNHQ��$DQJH�]LHQ�GH]H�HLQGPRGHOOHQ�YRRU�GH�LQYRHULQJ�YDQ�GH�ZHW�QLHW�NRQ�ZRUGHQ�JHUHDOLVHHUG�LV�HHQ�RYHUJDQJV�UHJHOLQJ�RYHUHHQJHNRPHQ��+LHULQ�LV�EHVORWHQ�GDW�GH�ODQGHOLMNH�ZHUNHQGH�YRRU]LHQLQJHQ�UHFKWVWUHHNVZRUGHQ�JHILQDQFLHUG�GRRU�HHQ�SURYLQFLH�RI�JURRWVWHGHOLMNH�UHJLR��9RRU�GH�:66�LV�GLW�KHW�52$��3URYLQ�FLH�8WUHFKW�]DO�DIVSUDNHQ�PDNHQ�PHW�KHW�52$�]RGDW�RRN�ELM�GH�LQZHUNLQJ�WUHGLQJ�YDQ�GH�QLHXZH�ZHW�GH8WUHFKWVH�NLQGHUHQ�GRRU�GH�:66�NXQQHQ�ZRUGHQ�JHKROSHQ�

��� $GYLHV��HQ�.ODFKWHQEXUHDX�MHXJG]RUJ��$.-�
6DPHQYDWWLQJ�LQVSUDDNUHDFWLH
Het AKJ acht het beleidsplan en uitvoeringsplan helder, bondig en ambitieus. In het kader van het
cliëntenbeleid is het AKJ van mening dat - nu alle aan alle voorwaarden is voldaan (overeenkomst
IPO-Rijk over financiering, AMVB vertrouwenspersoon gereed)- de tijd rijp is om in overleg te treden
over de benodigde uitbreiding van de functie vertrouwenspersoon.

&RPPHQWDDU�*6*HOHW�RS�GH�LQYRHULQJ�YDQ�KHW�UHFKW�RS�MHXJG]RUJ�HQ�GH�GDDUXLW�YRRUWYORHLHQGH�DDQVSUDNHOLMNKHLG�YDQGH�SURYLQFLHV��]XOOHQ�ZH�ELM�GH�LQ]HW�YDQ�GH�PLGGHOHQ�SULRULWHLW�PRHWHQ�JHYHQ�DDQ�GH�UHHGV�ODQJHU�EH�VWDDQGH�ZDFKWOLMVWSUREOHPDWLHN�LQ�GH�MHXJG]RUJ��:H�]XOOHQ�QDGHU�EH]LHQ�ZDQQHHU�HQ�ZHONH�ILQDQFLsOHPRJHOLMNKHGHQ�HU�]LMQ�RP�DDQYXOOHQGH�PLGGHOHQ�WHU�EHVFKLNNLQJ�WH�VWHOOHQ�YRRU�XLWEUHLGLQJ�YDQ�GHIXQFWLH�FOLsQWYHUWURXZHQVSHUVRRQ�GDQ�ZHO�GH�KXLGLJH�PLGGHOHQ�YRRU�FOLsQWYHUWURXZHQVSHUVRRQ�YRRUUHVLGHQWLsOH�KXOSYHUOHQLQJ�YRRUORSLJ�WH�KHUVFKLNNHQ�WHQ�EHKRHYH�YDQ�GH�DQGHUH�KXOSYDULDQWHQ�
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�� *HPHHQWH�0DDUVVHQ
6DPHQYDWWLQJ�LQVSUDDNUHDFWLH��DOJHPHHQ
Het College van Burgermeesters en Wethouders van de gemeente Maarssen hebben met interesse en
waardering het concept Provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2004-2007 en het provinciaal uitvoerings-
programma jeugdzorg 2004 gelezen.
Gemeente Maarssen vindt de ambities die de provincie voor 2004 in 39 actiepunten heeft neergelegd
bewonderingswaardig maar vraagt zich af in hoeverre deze realistisch zijn om in één jaar te realiseren.
Gemeente Maarssen is van mening dat een goede jeugdzorg begint op lokaal niveau met een adequaat
voorzieningsniveau om te voorkomen dat jeugdigen in de problemen raken. De gemeente geeft aan dat
de relatie tussen het lokaal Jeugdloket en het Bureau Jeugdzorg Utrecht dusdanig moet zijn dat in eer-
ste instantie alle problemen aangepakt worden binnen de lokale setting. Gemeente Maarssen onder-
schrijft de noodzaak van een sterk netwerk op lokaal niveau tussen onderwijs, jongerenwerk, politie,
hulpverlening, maatschappelijk werk om de lijnen kort te maken en de aanpak adequaat en snel te
realiseren. De gemeente staat achter de invulling van de rol van de provincie en onderstreept de nood-
zaak van een goed convenant met duidelijke resultaatafspraken.
Ook geeft de gemeente Maarssen een aantal suggesties die kunnen bijdragen aan de beoordeling of na
vier jaar het beleidskader effectief is geweest.

&RPPHQWDDU�*6
:LM�YLQGHQ�KHW�SRVLWLHI�GDW�GH�JHPHHQWH�0DDUVVHQ�PHW�HHQ�RSERXZHQG�NULWLVFKH�EOLN�QDDU�KHW�FRQFHSW3URYLQFLDDO�%HOHLGVNDGHU�-HXJG]RUJ�����������HQ�KHW�XLWYRHULQJVSURJUDPPD�KHHIW�JHNHNHQ�HQ�JHUHD�JHHUG��'H�JHPHHQWH�0DDUVVHQ�WRRQW�LQ�KDDU�LQVSUDDNUHDFWLH�EHUHLGKHLG�HQ�EHWURNNHQKHLG�RP�PHH�WHGHQNHQ�HQ�WH�ZHUNHQ�DDQ�GH�DDQVOXLWLQJ�MHXJGEHOHLG�MHXJG]RUJ��:LM�UHDOLVHUHQ�RQV�GDW�GH�DPELWLHVKRRJ�]LMQ�PDDU�]LHQ�KHW�RRN�DOV�HHQ�XLWGDJLQJ�RP�]RYHHO�PRJHOLMN�DFWLYLWHLWHQ�LQ�KHW�XLWYRHULQJVSUR�JUDPPD�XLWJHYRHUG�WH�KHEEHQ�ELQQHQ�KHW�MDDU��'H�JHPHHQWH�QRHPW�HHQ�DDQWDO�WKHPD¶V�]RDOV�VWHUNQHWZHUN��VOXLWHQGH�NHWHQ��UHODWLH�WXVVHQ�-HXJGORNHW�HQ�%XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW��OLFKW�DPEXODQWH�KXOS�,Q�GH�JHVSUHNNHQ�RYHU�KHW�QLHXZH�FRQYHQDQW�NRPHQ�GH]H�WKHPD¶V�DDQ�ERG�HQ�ZRUGHQ�HU�DIVSUDNHQJHPDDNW�:LM�ZDDUGHUHQ�KHW�GDW�JHPHHQWH�0DDUVVHQ��HHQ�DDQWDO�VXJJHVWLHV�JHHIW��:LM�QHPHQ�]H�PHH��(HQ�DDQWDOVXJJHVWLHV�NRPW�RYHUHHQ�PHW�DFWLYLWHLWHQ�GLH�LQ�HHUGHU�VWDGLXP�DO�GRRU�RQV�]LMQ��RSJHSDNW��(U�LV�ELM�YRRUEHHOG�HHQ�DQDO\VH�JHPDDNW�YDQ�GH�ZDFKWOLMVWHQ��%RYHQGLHQ�KHEEHQ�ZLM�SHU�RQGHUGHHO�LQ�]LFKW�ZDWGH�ZDFKWWLMGHQ�]LMQ��'H�ODQGHOLMNH�:HUNJURHS�7DVN�)RUFH�:DFKWOLMVWHQ�KRXGW�]LFK�RRN�PHW�GH]H�RQGHU�GHOHQ�EH]LJ�
6DPHQYDWWLQJ�LQVSUDDNUHDFWLH��RS�RQGHUGHOHQ
Gemeente Maarssen geeft aan dat zij verontrust is over het groeiende beroep op jeugdzorg. Zij mist
een onderzoek naar de oorzaken van het groeiende beroep op de jeugdzorg en de mogelijke aanpak op
lokaal niveau. De gemeente Maarssen deelt de zorg voor de wachtlijstproblematiek en vindt het on-
aanvaardbaar dat met name jeugdigen met een zware problematiek lange periodes moeten wachten op
een aanbod en een oplossing. Gemeente Maarssen kan uit het provinciaal beleidskader niet goed her-
leiden waar de wachtlijsten precies ontstaan. Bovendien mist zij een inzicht in de aantallen cliënten bij
de verschillende onderdelen / functies van het bureau jeugdzorg. Gemeente Maarssen onderschrijft het
in-in-in-principe om het aanbod zo dicht mogelijk in de eigen leefomgeving aan te bieden, maar naar
haar mening impliceert dit het brengen van de deskundigheid en de middelen naar een zo laag moge-
lijk niveau. De gemeente mist de vertaling daarvan in het provinciaal beleidskader.
Gemeente Maarssen zal in de nieuwe convenant 2004-2007 de nadruk leggen op het zoveel mogelijk
realiseren van zorg op gemeentelijk niveau. Gemeenten Maarssen onderschrijft de invloed van cliën-
ten op de voorzieningen maar realiseert zich ook dat het niet eenvoudig is om dit in de praktijk uit te
voeren gezien de soms kortstondige contacten met de cliënt of juist de langdurige relatie. Gemeente
Maarssen ziet een oplossing in het gebruik maken van vertegenwoordigers van cliënten. Ofschoon de
gemeente Maarssen niet expliciet de relatie kan vinden in het beleidskader, gaat zij ervan uit dat ge-
meenten ook deel uitmaken van de provinciale P & C-cyclus. In die zin wil zij op de hoogte worden
gebracht van de prestaties van Bureau Jeugdzorg Utrecht en de zorgaanbieders. De gemeente gaat er
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vanuit dat voorwaarden gesteld kunnen worden aan haar eigen rapportages en inhoudelijke gegevens.
Daarmee benadrukt zij dat een doorzichtige en controleerbare rapportage van eminent belang is om
conclusies te kunnen trekken, trends te kunnen ontdekken en beslissingen te kunnen nemen. Gemeente
Maarssen is verontrust over het structureel provinciaal tekort van zo’n  7,8 miljoen. Substantiële op-
lossingen moeten er komen anders is de ambitie van de 39 actiepunten in het uitvoeringsprogramma
niet waar te maken.

&RPPHQWDDU�*6:LM�QHPHQ�GH�VXJJHVWLH�YRRU�KHW�LQVWHOOHQ�YDQ�HHQ�RQGHU]RHN�QDDU�GH�RRU]DNHQ�YDQ�KHW�JURHLHQGH�EH�URHS�RS�GH�MHXJG]RUJ�LQ�RYHUZHJLQJ��:LM�ZDDUGHUHQ�GH�]RUJ�GLH�JHPHHQWH�0DDUVVHQ PHW�RQV�GHHOWRPWUHQW�GH�ZDFKWOLMVWSUREOHPDWLHN��*H]LHQ�GH�KRJH�SULRULWHLW�GLH�ZLM�JHYHQ�DDQ�GH�DDQSDN�YDQ�ZDFKW�OLMVWHQ�]HWWHQ�ZLM�H[WUD�DXWRQRPH�PLGGHOHQ�LQ��,Q�DIVWHPPLQJ�PHW�%XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW�HQ�GH]RUJDDQELHGHUV�MHXJGKXOSYHUOHQLQJ�ZRUGW�EHVORWHQ�KRH�GH]H�H[WUD�PLGGHOHQ�RS�HHQ�JRHGH�PDQLHUZHJJH]HW�NXQQHQ�ZRUGHQ��,Q�ELMODJH���YDQ�KHW�SURYLQFLDDO�EHOHLGVNDGHU�VWDDQ�WDEHOOHQ�RSJHQRPHQZDDULQ�YHUPHOG�VWDDW�KHW�DDQWDO�ZDFKWHQGH�]RZHO�ELM�GH�YHUVFKLOOHQGH�IXQFWLHV�YDQ�%XUHDX�-HXJG]RUJ8WUHFKW�DOV�ELM�GH�YHUVFKLOOHQGH�W\SHQ�]RUJDDQERG��:LM�KRSHQ�GDW�GLW�GH�JHPHHQWH�HHQ�EHWHU�EHHOG�JHHIWRS�ZHONH�RQGHUGHOHQ�HQ�ZDDU�HU�ZDFKWOLMVWHQ�]LMQ��:LM�YLQGHQ�KHW�SRVLWLHI�GDW�JHPHHQWH�0DDUVVHQ�KHWLQ�LQ�LQ�SULQFLSH�RQGHUVFKULMIW��:LM�]LMQ�YHUKHXJG�WH�OH]HQ�GDW�JHPHHQWH�0DDUVVHQ�RQGHUVFKULMIW�GDWOLFKWH�DPEXODQWH�KXOS�RS�ORNDDO�QLYHDX�XLWJHYRHUG�PRHW�ZRUGHQ��'RRU�KHW�5LMN��KHW�,32��GH�91*�HQGH�02�JURHS�]LMQ�EHVWXXUOLMNH�DIVSUDNHQ�JHPDDNW�RYHU�RQGHU�DQGHUH�GH�JHPHHQWHOLMNH�WDNHQ��(HQ�RQ�GHUGHHO�YDQ�GH�EHVWXXUOLMNH�DIVSUDNHQ�LV�GH�LQ]HW�YDQ�OLFKW�DPEXODQWH�]RUJ��,Q�HQNHOH�VLWXDWLHV�NDQ�KHWEXUHDX�MHXJG]RUJ�EHVOXLWHQ�RP�YDQXLW�KHW�RRJSXQW�YDQ�NODQWYULHQGHOLMNKHLG�OLFKW�DPEXODQWH�KXOS�WHELHGHQ�WRW�HHQ�JHPLGGHOGH�YDQ�YLMI�JHVSUHNNHQ��,Q�SULQFLSH�LV�KHW�ELHGHQ�YDQ�OLFKW�DPEXODQWH�KXOSHFKWHU�HHQ�WDDN�YDQ�KHW�ORNDOH�YHOG�HQ�WH�EHVFKRXZHQ�DOV�HHQ�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�YDQ�GH�JHPHHQWH�)LQDQFLsOH�NQHOSXQWHQ�GLH�DDQ�KHW�OLFKW�NRPHQ�PHW�GH�RSERXZ�YDQ�OLFKW�DPEXODQWH�KXOS�LQ�KHW�ORNDOHYHOG�]XOOHQ�LQ�KHW�ODQGHOLMN�WUDMHFW�HQ�QLHW�PHW�GH�SURYLQFLH�RSJHSDNW�PRHWHQ�ZRUGHQ��:LM�QHPHQ�GHVXJJHVWLH�RP�YHUWHJHQZRRUGLJHUV�YDQ�FOLsQWHQ�LQ�WH�]HWWHQ�PHH��'H�JHPHHQWHQ�LQ�GH�SURYLQFLH�8WUHFKWPDNHQ�RRN�GHHO�XLW�YDQ�GH�SURYLQFLDOH�3�	�&��F\FOXV��,Q�RYHUOHJ�PHW�JHPHHQWHQ�RYHU�GH�FRQYHQDQWHQQLHXZH�VWLMO�NXQQHQ�FRQFUHWH�DIVSUDNHQ�JHPDDNW�ZRUGHQ�RYHU�ZHONH�JHJHYHQV�ZHO�HQ�ZHONH�QLHW�SUR�YLQFLH�HQ�JHPHHQWHQ�DDQ HONDDU�XLWZLVVHOHQ��8LWHLQGHOLMN�ZRUGW��HHQ�EHOHLGVLQIRUPDWLHV\VWHHP�RQWZLN�NHOG�ZDDU�GLYHUVH�JHJHYHQV�ELM�HONDDU�NRPHQ��/DQJH�WLMG�GULQJHQ�ZLM�ELM�KHW�5LMN�DDQ�RS�H[WUD�ILQDQFL�HOH�PLGGHOHQ�DDQJH]LHQ�GH�KLVWRULVFKH�EXGJHWWHQ�RQYROGRHQGH�]LMQ�RP�GH�:HW�RS�GH�MHXJG]RUJ�JRHG�XLWWH�NXQQHQ�YRHUHQ��2QODQJV�LV�HU�HHQ�EHVWXXUOLMN�RYHUHHQNRPVW�JHVORWHQ�WXVVHQ�KHW�5LMN�HQ�KHW�,32�RYHUKRH�RP�WH�JDDQ�PHW�KHW�KXLGLJ�ILQDQFLHHO�NDGHU�LQ�UHODWLH�WRW�GH�XLWYRHULQJ�YDQ�GH�QLHXZH�:HW��'LWQHHPW�QLHW�ZHJ�GDW�HU�JHHQ�VWUXFWXUHOH�WHNRUWHQ�PHHU�]LMQ��,Q�GLH�]LQ�]LMQ�ZLM�JHQRRG]DDNW�RP�SULRUL�WHLWHQ�WH�VWHOOHQ��(HQ�KRJH�SULRULWHLW�LV�YRRU�RQV�GH�ZDFKWOLMVWDDQSDN�

��� *HPHHQWH�9HHQHQGDDO
6DPHQYDWWLQJ�LQVSUDDNUHDFWLH
Gemeente Veenendaal vindt het concept Provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2004-2007 en het con-
cept Uitvoeringsprogramma over het algemeen helder. Enkele opmerkingen geeft de gemeente. Ge-
meente Veenendaal deelt de zorg omtrent de wachtlijstproblematiek. Zij juicht, waar het gaat om ge-
indiceerde zorg, de voorgestelde werkwijze zoals beschreven in hoofdstuk 4 van het uitvoeringspro-
gramma toe. Gemeente Veenendaal benadrukt daarbij wel dat één en ander alleen succesvol kan zijn
indien er voldoende middelen beschikbaar zijn. Zij dringt er daarom op aan dat de provincie bij het
Rijk snel helderheid krijgt over hoe de openeindfinanciering verantwoord plaats kan vinden. Ge-
meente Veenendaal heeft haar twijfels of in 2007 de stroom naar geïndiceerde zorg wel gereduceerd
is. Gemeenten Veenendaal onderkent dat Bureau Jeugdzorg Utrecht met ondersteuning en deskundig-
heidsbevordering een rol speelt in het lokale veld. Voor de gemeente Veenendaal is echter uit het pro-
vinciaal beleidskader niet te halen wat deze inzet concreet inhoudt ten aanzien van de capaciteit van
het Bureau Jeugdzorg en de prioriteitstelling daarin. Gemeente Veenendaal is blij met de onderken-
ning van de provincie dat de opbouw van de licht ambulante hulp in het lokale veld een zware taak
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wordt. Zij geeft aan dat de opbouw van de lokale licht ambulante hulpverlening voor de gemeente een
moeilijke, zo niet onmogelijke, opgaaf zal worden als hiertegenover geen budget staat. Gemeente
Veenendaal merkt op dat het beleidskader niet in gaat op dit knelpunt.

&RPPHQWDDU�*6
:LM�ZDDUGHUHQ�GH�]RUJ�GLH�JHPHHQWH�9HHQHQGDDO�PHW�RQV�GHHOW�RPWUHQW�GH�ZDFKWOLMVWSUREOHPDWLHN�*H]LHQ�GH�KRJH�SULRULWHLW�GLH�ZLM�JHYHQ�DDQ�GH�DDQSDN�YDQ�ZDFKWOLMVWHQ�]HWWHQ�ZLM�H[WUD�DXWRQRPHPLGGHOHQ�LQ��,Q�DIVWHPPLQJ�PHW�%XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW�HQ�GH�]RUJDDQELHGHUV�MHXJGKXOSYHUOHQLQJZRUGW�EHVORWHQ�KRH�GH]H�H[WUD�PLGGHOHQ�RS�HHQ�JRHGH�PDQLHU�ZHJJH]HW�NXQQHQ�ZRUGHQ��/DQJH�WLMGGULQJHQ�ZLM�ELM�KHW�5LMN�DDQ�RS�H[WUD�ILQDQFLsOH�PLGGHOHQ�DDQJH]LHQ�GH�KLVWRULVFKH�EXGJHWWHQ�RQYRO�GRHQGH�]LMQ�RP�GH�:HW�RS�GH�MHXJG]RUJ�JRHG�XLW�WH�NXQQHQ�YRHUHQ��2QODQJV�LV�HU�HHQ�EHVWXXUOLMN�RYHU�HHQNRPVW�JHVORWHQ�WXVVHQ�KHW�5LMN�HQ�KHW�,32�RYHU�KRH�RP�WH�JDDQ�PHW�KHW�KXLGLJ�ILQDQFLHHO�NDGHU�LQUHODWLH�WRW�GH�XLWYRHULQJ�YDQ�GH�QLHXZH�:HW��:LM�EHJULMSHQ�GH�WZLMIHOV�YDQ�GH�JHPHHQWH�9HHQHQGDDORYHU�RI�GH�VWURRP�QDDU�JHwQGLFHHUGH�]RUJ�]DO�UHGXFHUHQ�LQ�GH�NRPHQGH�EHOHLGVSHULRGH��'H�UHGXFWLH�LVHFKWHU�QRRG]DNHOLMN�RP�KHW�MHXJG]RUJVWHOVHO�EHKHHUVEDDU�WH�KRXGHQ��:LM�]XOOHQ�RQV�KLHUYRRU�JDDQ�LQ�VSDQQHQ��,Q�GH�JHVSUHNNHQ�RYHU�KHW��QLHXZH�FRQYHQDQHQW�NDQ�RRN�GH�FRQFUHWH�LQ]HW�YDQ�%XUHDX�-HXJG�]RUJ�8WUHFKW�LQ�KHW�ORNDOH�YHOG�DDQ�ERG�NRPHQ��'RRU�KHW�5LMN��KHW�,32��GH�91*�HQ�GH�02�JURHS�]LMQEHVWXXUOLMNH�DIVSUDNHQ�JHPDDNW�RYHU�RQGHU�DQGHUH�GH�JHPHHQWHOLMNH�WDNHQ��(HQ�RQGHUGHHO�YDQ�GH�EH�VWXXUOLMNH�DIVSUDNHQ�LV�GH�LQ]HW�YDQ�OLFKW�DPEXODQWH�]RUJ��,Q�HQNHOH�VLWXDWLHV�NDQ�KHW�EXUHDX�MHXJG]RUJEHVOXLWHQ�RP�YDQXLW�KHW�RRJSXQW�YDQ�NODQWYULHQGHOLMNKHLG�OLFKW�DPEXODQWH�KXOS�WH�ELHGHQ�WRW�HHQ�JH�PLGGHOGH�YDQ�YLMI�JHVSUHNNHQ��,Q�SULQFLSH�LV�KHW�ELHGHQ�YDQ�OLFKW�DPEXODQWH�KXOS�HFKWHU�HHQ�WDDN�YDQKHW�ORNDOH�YHOG�HQ�WH�EHVFKRXZHQ�DOV�HHQ�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�YDQ�GH�JHPHHQWH��)LQDQFLsOH�NQHOSXQ�WHQ�GLH�DDQ�KHW�OLFKW�NRPHQ�PHW�GH�RSERXZ�YDQ�OLFKW�DPEXODQWH�KXOS�LQ�KHW�ORNDOH�YHOG�]XOOHQ�LQ�KHWODQGHOLMN�WUDMHFW�HQ�QLHW�PHW�GH�SURYLQFLH�RSJHSDNW�PRHWHQ�ZRUGHQ�

��� *HPHHQWH�,-VVHOVWHLQ
6DPHQYDWWLQJ�LQVSUDDNUHDFWLH
De gemeente IJsselstein benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid die de provincie en de ge-
meente hebben om zorg te dragen voor een onafgebroken keten in de zorg voor jeugdigen in de pro-
vincie Utrecht. Om hieraan adequaat sturing te kunnen geven zou de gemeente graag beschikken over
beleidsinformatie over vraag en aanbod die is toegespitst op de gemeente IJsselstein.
De gemeente IJsselstein is van mening dat er een ‘licht’ ambulant hulpaanbod bij Bureau Jeugdzorg
Utrecht beschikbaar moet blijven voor die gevallen waarbij de hulpvraag te licht is voor de geïndi-
ceerde zorg en te zwaar is voor de lokale voorzieningen. Voorts vraagt de gemeente zich af of de fi-
nanciële ruimte die beschikbaar komt bij beëindiging van licht ambulante hulp bij Bureau Jeugdzorg
Utrecht worden ingezet in het lokale om daar de capaciteitsuitbreiding licht ambulant te realiseren.

&RPPHQWDDU�*6:LM�RQGHUVFKULMYHQ�GH�JH]DPHQOLMNH�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�YDQ�JHPHHQWHQ�HQ�SURYLQFLH�RP�]RUJ�WH�GUD�JHQ�YRRU�HHQ�RQDIJHEURNHQ�NHWHQ�LQ�GH�]RUJ�YRRU�MHXJGLJHQ��:LM�HUYDUHQ�GH�VDPHQZHUNLQJ�]RDOV�GLHWRW�QX�WRH�WRW�VWDQG�LV�JHNRPHQ�LQ�KHW�SURJUDPPD�MHXJGEHOHLG�HQ�MHXJG]RUJ�LQ�VDPHQZHUNLQJ�DOV�HHQJRHGH�EDVLV�RP�KLHU�YHUGHU�YRUP�DDQ�WH�JHYHQ��:HO�ZLOOHQ�ZLM�HU�LQ�GLW�YHUEDQG�RS�ZLM]HQ�GDW�]RZHO�LQGH�:HW�RS�GH�MHXJG]RUJ�DOV�LQ�GH�KLHURYHU�QDGHU�JHPDDNWH�EHVWXXUOLMNH�DIVSUDNHQ�WXVVHQ�KHW�ULMN��GHJH]DPHQOLMNH�SURYLQFLHV��GH�02�JURHS�HQ�GH�91*�GH�SULPDLUH�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�YRRU�GH�OLFKWDPEXODQWH�KXOS�ELM�JHPHHQWHQ�ZRUGW�JHOHJG��:LM�EHVHIIHQ�GDW�JHPHHQWHQ�KLHUPHH�HHQ�JURWH�YHUDQW�ZRRUGHOLMNKHLG�RS�]LFK�QHPHQ��,Q�GH�FRQYHQDQWHQ�QLHXZH�VWLMO�GLH�ZH�PHW�GH�JHPHHQWHQ�]XOOHQ�JDDQVOXLWHQ�]DO�UHNHQLQJ�JHKRXGHQ�ZRUGHQ�PHW�HHQ�RYHUJDQJVVLWXDWLH��]RGDW�JHPHHQWHQ�KXQ�YHUDQWZRRUGH�OLMNKHLG�NXQQHQ�QDNRPHQ��)LQDQFLsOH�NQHOSXQWHQ�GLH�PRJHOLMN�RQWVWDDQ�ELM�GH�XLWYRHULQJ�YDQ�GH]H�WDDNGLHQHQ�GRRU�JHPHHQWHQ�ELM�KHW�ULMN�WH�ZRUGHQ�DDQJHNDDUW�7HYHQV�LV�ZHWWHOLMN�JHUHJHOG�GDW�EXUHDX�MHXJG]RUJ�ELM�ZLM]H�YDQ�XLW]RQGHULQJ�LQ�KHW�NDGHU�YDQ�KDDULQGLFDWLHWDDN�HHQ�DDQWDO�JHVSUHNNHQ��PD[LPDDO�YLMI��PDJ�YRHUHQ�PHW�GLH�FOLsQWHQ�ZDDUYRRU�JHHQ�DDQ�VSUDDN�RS�JHwQGLFHHUGH�]RUJ�EHVWDDW�
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'H�EHKRHIWH�RP�WH�EHVFKLNNHQ�RYHU�EHOHLGVLQIRUPDWLH�RYHU�YUDDJ�HQ�DDQERG�GLH�LV�WRHJHVSLWVW�RS�XZJHPHHQWH�]DO�ZRUGHQ�PHHJHQRPHQ�LQ�KHW�RYHUOHJ�PHW�JHPHHQWHQ�LQ�KHW�NDGHU�YDQ�KHW�DIVOXLWHQ�YDQQLHXZH�FRQYHQDQWHQ��ZDDULQ�FRQFUHWH�DIVSUDNHQ�ZRUGHQ�PDNHQ�RYHU�GH�XLWZLVVHOLQJ�YDQ�EHOHLGVLQIRU�PDWLH�WXVVHQ�JHPHHQWH�HQ�SURYLQFLH�

��� *HPHHQWH�=HLVW
6DPHQYDWWLQJ�LQVSUDDNUHDFWLH
Met belangstelling heeft de gemeente Zeist kennis genomen van het concept Provinciaal Beleidskader
Jeugdzorg 2004-2007 en het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Utrecht 2004. De gemeente Zeist on-
derschrijft de uitgangspunten van de Wet op de jeugdzorg. Gemeente Zeist geeft aan dat enkele onder-
delen uit de convenant 2001-2002 de komende jaren verder ontwikkeld dienen te worden. Gemeente
Zeist denkt aan de inrichting van buurt- en zorgnetwerken, het vestigen van een loket van Bureau
Jeugdzorg Utrecht in Zeist en het verder ontwikkelen van de lokale jeugdmonitor. De gemeente Zeist
geeft aan dat door de versterking van de signaleringsfunctie de vraag naar laagdrempelige hulverle-
ning zal toenemen. De vraag op welke wijze en in hoeverre binnen het gemeentelijk jeugdbeleid een
toename van de vraag opgevangen kan worden, wil de gemeente oppakken als een thema in de be-
sprekingen over het nieuwe convenant. De gemeente Zeist merkt op dat een gevolg van meer aandacht
en betere toerusting van de basisvoorzieningen voor de functies signaleren, beoordelen en doorverwij-
zen niet alleen zal leiden tot een toename in de vraag naar laagdrempelige hulpverlening maar dat het
ook zal resulteren in een toename van de vraag naar jeugdzorg. De gemeente Zeist twijfelt of de re-
ductie naar geïndiceerde zorg voor regio Zeist, Bunnik, De Bilt en Driebergen gerealiseerd kan wor-
den in de komende beleidsperiode. Dit gezien het feit dat de vraag naar jeugdzorg zal toenemen onder
andere door de vestiging van een loket Bureau Jeugdzorg in de gemeente. Ten slotte geeft de ge-
meente Zeist aan dat er in het beleidskader goede voornemens staan over een betere toegang tot de
jeugdzorg en hulpverlening voor jeugdigen. Tevens biedt het provinciaal beleidskader voldoende aan-
knopingspunten voor de gemeente Zeist om de komende jaren met de provincie samen vorm te geven
aan het programma Jeugdzorg en Jeugdbeleid in Samenhang en het afsluiten van het meerjarige con-
venant.

&RPPHQWDDU�*6
:LM�VWHPPHQ�LQ�RP�WKHPD¶V�DOV�GH�LQULFKWLQJ�YDQ�GH�EXXUW��HQ�]RUJQHWZHUNHQ��KHW�ORNHW�YDQ�%XUHDXMHXJG]RUJ�8WUHFKW�LQ�=HLVW��KHW�YHUGHU�RQWZLNNHOHQ�YDQ�GH�ORNDOH�PRQLWRU�HQ�GH�WRHQDPH�YDQ�GH�YUDDJQDDU�ODDJ�GUHPSHOLJH�KXOSYHUOHQLQJ�LQ�KHW�ORNDOH�YHOG�PHH�WH�QHPHQ�LQ�GH�JHVSUHNNHQ�RYHU�KHW�QLHXZHFRQYHQDQW��:LM�ZDDUGHUHQ�KHW�GDW�GH�JHPHHQWH�=HLVW�GH�NRPHQGH�MDUHQ�VDPHQ�PHW�RQV�YRUP�ZLO�JHYHQDDQ�KHW�DDQVOXLWLQJVWUDMHFW�MHXJGEHOHLG�MHXJG]RUJ�HQ�KHW�DIVOXLWHQ�YDQ�HHQ�QLHXZH�FRQYHQDQW��:LM�RQ�GHUVFKULMYHQ�GH�FRQVWDWHULQJ�YDQ�GH�JHPHHQWH�=HLVW�GDW�GH�YUDDJ�QDDU�MHXJG]RUJ�PRJHOLMN�]DO�WRHQH�PHQ�GRRU�GH�NRPVW�YDQ�HHQ�ORNHW�YDQ�%XUHDX�-HXJG]RUJ�8WUHFKW�LQ�=HLVW��:LM�EHJULMSHQ�GH�WZLMIHOV�YDQGH�JHPHHQWH�=HLVW�RYHU�RI�GH�VWURRP�QDDU�JHwQGLFHHUGH�]RUJ�]DO�UHGXFHUHQ�LQ�KDDU�UHJLR�LQ�GH�NRPHQ�GH�EHOHLGVSHULRGH��'H�UHGXFWLH�LV�HFKWHU�QRRG]DNHOLMN�RP�KHW�MHXJG]RUJVWHOVHO�EHKHHUVEDDU�WH�KRXGHQ�:LM�]XOOHQ�RQV�KLHUYRRU�JDDQ�LQVSDQQHQ�
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%LMODJH�� �/LMVW�YDQ�DINRUWLQJHQ
AKJ Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

AMK Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur

AMW Algemeen Maatschappelijk Werk

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BJU Bureau Jeugdzorg Utrecht

BJZ Bureau Jeugdzorg

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GVI Gezinsvoogdij instelling

GGZ Geestelijke gezondheidszorg

IPO Interprovinciaal Overleg

ITB Individuele trajectbegeleiding

JHV Jeugdhulpverlening

JJI Justitiële Jeugdinrichting

KJP Kinder- en Jeugdpsychiatrie

LCIG Landelijk Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg

LVG Licht verstandelijk gehandicapten

MKD Medisch Kleuterdagverblijf

OTS Ondertoezichtstelling

P&C Planning & Control

RMC Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum

SGJ Stichting Gereformeerde Jeugdwelzijn

SPD Sociaal Pedagogische Dienst

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs


