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DATUM 19 september 2013 AFDELING JGD
NUMMER 80EC0F71 REFERENTIE -
UW BRIEF VAN - DOORKIESNUMMER -
UW NUMMER - E-MAILADRES -
BIJLAGE geen ONDERWERP Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan 

het College van GS, gesteld door de 
mevrouw P. van Viegen van de Partij 
van de Arbeid betreffende 
stageplaatsen jeugdzorg 
(d.d. 18-09-2013)

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting

Via www.utrechtsejeugdzorgstages.nl wordt aan wethouders, gemeenteraadsleden en 
gemeenteambtenaren de mogelijkheid geboden een kijkje in de keuken te nemen bij verschillende 
Utrechtse aanbieders van jeugd en opvoedhulp. De PvdA is van mening dat dit een belangrijk onderdeel 
uitmaakt van een succesvolle transitie en transformatie van de jeugdzorg. Of de stages dit effect hebben 
is afhankelijk de mate waarin aanbieders eveneens belang hechten aan deze vorm van kennisdeling en 
van de mate waarin er daadwerkelijk stages plaatsvinden.  

De Partij van de Arbeid heeft daarover de volgende vragen:

1. Welke ambitie heeft GS met het opzetten van het project ‘Utrechtse jeugdzorg stages’?  Bij 
welk aantal deelnemers spreekt GS van een geslaagd project?

2. Welke rol hebben de betrokken jeugdzorgaanbieders in het project? Zijn zij vanaf de eerste 
(opstart)fase van het project betrokken geweest en is er commitment voor het project 
uitgesproken?

3. Welke kosten (inclusief personele inzet, ontwikkeling website etc.) zijn gemaakt om de 
organisatie van de stages mogelijk te maken?

4. Is de organisatie achter www.utrechtsejeugdzorgstages.nl belegd bij de provincie Utrecht zelf of 
bij een externe organisatie? Waarom is hiervoor gekozen?

5. Op welke manieren is de mogelijkheid om je aan te melden via 
www.utrechtsejeugdzorgstages.nl bij de doelgroep onder de aandacht gebracht?

6. Hoeveel mensen hebben zich tot op heden via bovengenoemde website aangemeld voor een 
stage bij een van de zorgaanbieders?



7. Hoeveel van deze personen hebben op dit moment (buiten een automatische reactie waarin 
wordt aangegeven dat nog contact met hen wordt opgenomen) een reactie op hun aanmelding 
ontvangen? Met hoeveel van hen is daadwerkelijk een afspraak (datum) gepland?

8. a) Klopt het dat belangstellenden geruime tijd op een echte (niet automatische) reactie hebben 
moeten wachten of nog steeds wachten?

b) Is GS het met de PvdA eens dat dat een succesvol stageproject in de weg staat? 

c) Is GS bereid extra inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat de aanmelders op korte 
termijn (alsnog) een reactie ontvangen?

9. De stages vinden plaats tussen 7 en 18 oktober 2013. Wanneer sluit de inschrijving voor de 
stages?  Bestaat er de intentie de mogelijkheid stage te lopen na 18 oktober opnieuw aan te 
bieden? 

Namens de fractie Partij van de Arbeid,

P. van Viegen
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