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PS2011WMC02 bijlage 2 
Memorandum 

 

Datum : 2 mei 2011 

Aan : stuurgroep UJC 

Van : Gerard Agterberg 

Onderwerp : aanbiedingbrief voor de audit UJC aan GS/PS  
 

brief aan Gedeputeerde Staten van Utrecht 
 

Geacht college, 
 
Hierbij ontvangt u de rapportage van de audit van het programma Utrechtse Jeugd Centraal 
(UJC). Deze  is op 25 maart 2011 in de stuurgroep UJC besproken en vastgesteld. De audit is 
een onafhankelijke rapportage over de voortgang van het programma en is uitgevoerd door de 
DSP-groep. De vraagstelling van de audit is tweeledig geweest. Enerzijds is een evaluatie 
gevraagd over de voortgang van het programma op effectiviteit en efficiency. Anderzijds is 
om advies gevraagd over de vraag hoe kan worden ingespeeld op de nieuwe ontwikkelingen 
i.c. de transitie in relatie tot het programma UJC. 
 
Bij de bespreking van de audit in de stuurgroep is geconstateerd dat het geschetste beeld van 
de activiteiten en projecten binnen de programmalijnen herkenbaar is. De audit geeft op een 
aantal punten kritiek op het programma, maar laat ook zien dat er meters zijn gemaakt het 
afgelopen jaar. Uit de audit blijkt dat niet alle projecten zijn geslaagd en dat soms bijsturing 
nodig is. Ook wordt geconstateerd dat de monitoring van projecten beter kan. Ten aanzien van 
de transitie van de jeugdzorg worden in de audit aanknopingspunten voor meer focus 
geboden. 
 
In deze audit mist de stuurgroep echter een beeld van de bezieling en de vernieuwingkracht 
die het programma UJC in zich heeft. Door de klinische opzet van de rapportage en het niveau 
van beoordeling op activiteiten en projecten, is de focus misschien ongewild enkel op de 
techniek van de vertaling van projecten naar meetbare effecten komen te liggen. De 
stuurgroep is er van overtuigd dat er belangrijke concrete resultaten zijn bereikt met de UJC-
projecten, en dat er binnen de jeugdzorgketen in de provincie Utecht een cultuuromslag heeft 
plaatsgevonden. Er vindt een unieke ketenbrede samenwerking plaats waarmee de provincie 
Utrecht voorop loopt. Het is mogelijk gebleken om problemen gezamenlijk aan te pakken 
waar het tot voor kort niet mogelijk was. Dit biedt een kans om in de komende jaren in de 
transitie snelle stappen voorwaarts te maken.  
 
De stuurgroep heeft de aanbevelingen van de audit besproken. De vertaling van deze 
aanbevelingen lag voor in een concept herijkt uitvoeringsprogramma dat voor advies door de 
provincie Utrecht aan de stuurgroep is voorgelegd. De belangrijkste aanbevelingen zijn:  

- De overlegstructuur in het laatste jaar aan passen.  
Dit lijkt de stuurgroep minder zinvol omdat het programma in afronding is. 
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- De stuurgroep meer te laten sturen door haar van betere sturingsinformatie te voorzien.  
De aansturing van de het programma zit bij de provincie. De stuurgroep heeft geen 
bevoegdheden en ziet zich meer als klankbordgroep dan als stuurgroep. De 
stuurgroep wil in het laatste een duidelijke rol op pakken bij de toetsing en 
besluitvorming van projecten t.a.v. transitie en de slotconferentie. Hiertoe worden 
toetsingscriteria ontwikkeld en een proces ingericht op basis van de uitgangspunten in 
het herijkte uitvoeringsprogramma.  

- Op nieuwe ontwikkelingen inspelen door te zorgen voor een goede aansluiting tussen 
het lokale veld en (provinciale en overige) zorgaanbieders; investeren  in de CJG 
ontwikkeling; zorgen voor voldoende aandachtvoor diversiteit.  
Dit onderschrijft de stuurgroep en hier wordt invulling aan gegeven in het 
uitvoeringsprogramma UJC.  

- Enkele projecten stop te zetten.  
Dit onderschrijft de stuurgroep deels. Gekozen wordt voor het nakomen van de 
financiële verplichtingen en inhoudelijke toetsing op transitie voordat daadwerkelijke 
vervolg wordt gerealiseerd.  

 

Indien gewenst geven wij graag een nadere toelichting op de voortgang van het programma 
UJC en deze audit.  
 

Hoogachtend, 
 

de Stuurgroep Utrechtse Jeugd Centraal, 
 
Menno Tigelaar (Wethouder Amersfoort), 
Riemer Poortstra (SWV-VO Eemland),  
Jan-Dirk Sprokkereef Directeur-bestuurder Bureau Jeugdzorg Utrecht),  
Joost Smit (Divisiedirecteur  Altrecht),  
Jan Burger (Wethouder Wijk bij Duurstede),  
Ans van de Maat (Directeur-bestuurder, De Rading),  
Hannie van Schutterhoef (Zonnehuizen),  
Rinda den Besten (Wethouder Gemeente Utrecht).  
Peter van Eijk (Regiodirecteur, Raad voor de Kinderbescherming),  
Christian Schütte (JIJ Utrecht),  
Gerard Agterberg (secretaris stuurgroep, Provincie Utrecht) 
Nicole Teeuwen (Wethouder Gemeente Houten),  
Fawzia Nasrullah (Directeur- bestuurder Trajectum),  
Loes Ypma (Wethouder Gemeente Woerden) 
Peter van den Hoek (Accountmanager Jeugd Agis).  


