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Gezamenlijke verklaring van de voorzitter van de Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg 
Utrecht, de heer A. van der Veen en de gedeputeerde van de provincie Utrecht, mevrouw Haak- 
Griffioen. 
 
Maandag  29 maart 2010, 12.00 uur. 
 
Naar aanleiding van het memorandum van mevrouw Haak van 12 maart jl. en de reactie daarop van de 
Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg, heeft op vrijdag 26 maart jl. tussen beiden een gesprek 
plaatsgevonden.  
 
Uitgangspunt van het gesprek was dat de gedeputeerde en de Raad van Toezicht zich uitermate 
verantwoordelijk voelen voor de continuïteit van de dienstverlening aan de doelgroep van  
Bureau Jeugdzorg. 
 
In het gesprek is geconstateerd dat er verschil van mening blijft over de oorzaken van de ontstane 
situatie bij Bureau Jeugdzorg. Hoewel door de intensieve gesprekken van de afgelopen tijd op een 
aantal punten de beelden overeenkomen, blijven er verschillen van inzichten over de wederzijdse 
verwachtingen die in het najaar van 2009 over de beschikbare middelen voor 2010 bestonden. Er is 
geen verschil van inzicht over belangrijke verbeteringen die Bureau Jeugdzorg in de bedrijfsvoering in 
2009 heeft aangebracht. Met andere woorden, de verschillen beperken zich tot de vraag over de 
beschikbare middelen.  
 
Bureau Jeugdzorg en de provincie Utrecht hebben de volgende afspraken gemaakt over de manier 
waarop de samenwerking in de toekomst verbeterd wordt:  

1. De reguliere gesprekken tussen provincie en Bureau Jeugdzorg in het kader van de 
begrotingscyclus zullen geïntensiveerd worden. Dit betekent dat aan de hand van de 
afgesproken driemaandelijkse rapportages intensieve gesprekken zullen plaatsvinden waarbij 
zowel de beleidsmatige als de financiële stand van zaken op de agenda staan.  

2. Half augustus staat expliciet de begroting van het volgende jaar van Bureau Jeugdzorg op de 
agenda van het overleg op basis van de halfjaarrapportage van Bureau Jeugdzorg Utrecht. In 
dit gesprek worden de verwachtingen over de contouren van het budgettair kader voor het 
volgend jaar uitgewisseld. 

3. Sneller dan tot nu toe zullen in de bestuurlijke overleggen meningsverschillen aan de orde 
komen die in de reguliere overleggen naar voren gekomen zijn. Daarnaast zullen landelijke 
ontwikkelingen en de gevolgen voor Bureau Jeugdzorg besproken worden. 

 
Met deze afspraken is invulling gegeven aan de verbetering van de afstemming tussen de provincie en 
Bureau Jeugdzorg op de verschillende niveaus. Hiermee vervalt de noodzaak tot het verscherpen van 
het toezicht dat in het memorandum van mevr. Haak aangekondigd wordt. 
 
Om de ontstane situatie door het vertrek van de huidige directeur het hoofd te bieden, zal de  
Raad van Toezicht zo snel mogelijk een interim directeur aantrekken. De Raad van Toezicht heeft 
daartoe een profiel opgesteld waarin als voorwaarde is vermeld dat deze interim directeur  
kennis van - en ervaring met het besturen van een jeugdzorginstelling heeft. Kernelementen zijn: 
resultaatgerichte adequate interne bedrijfsvoering, bindend vermogen in- en extern inclusief goede 
samenwerking met ketenpartners. 
De Raad van Toezicht heeft in het gesprek van 26 maart jl. dit profiel afgestemd met de provincie. De 
provincie heeft daarbij benadrukt dat een goede samenwerking met de ketenpartners een van de 
belangrijkste competenties is.  



De interim directeur zal het plan van aanpak uitvoeren dat door Bureau Jeugdzorg ontwikkeld is. 
Daarnaast zal hij de rol van kwartiermaker vervullen en de organisatie voorbereiden op de nieuwe rol 
van Bureau Jeugdzorg in een sterk veranderend veld. In principe zal hij aangenomen worden voor een 
periode van negen maanden. 
 

Gedeputeerde Jeugdzorg     Voorzitter Raad van Toezicht  
Mevr. M. Haak-Griffioen     Bureau Jeugdzorg 
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