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Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting mevrouw Van Viegen
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 van de mate waarin aanbieders eveneens belang hechten aan deze vorm
van kennisdeling en van de mate waarin er daadwerkelijk stages plaatsvinden.

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

Antwoord:
De provincie heeft als doel: kennisoverdracht aan gemeenten. Door te faciliteren dat
gemeenten en zorgaanbieders met elkaar in contact komen, stimuleren we dat gemeenten
praktische ervaring opdoen met jeugdzorg(aanbieders).

26 gemeenten zijn straks verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdzorg in de
provincie Utrecht. Wij vinden het project geslaagd als er eind 2014 per gemeente minimaal 2
deelnemers zijn geweest (dus een totaal aantal deelnemers van 52).

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?

Antwoord:
De website is opgezet naar aanleiding van de vraag van bestuurders van aanbieders van
jeugd- en opvoedhulp tijdens de Week van de Jeugdzorg. Zij vroegen om een middel
waarmee ze contact tussen aanbieders en gemeenten tot stand kunnen brengen, zonder dat
de provincie er tussen zit.
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3. Welke kosten (inclusief personele inzet, ontwikkeling website etc.) zijn gemaakt om de
organisatie van de stages mogelijk te maken?

Antwoord:
lmplementatie Stage Site (eenmalig)
Licentiekosten Stage Site (eerste jaar)
Totale investering 2013 (pilot)

€ 4.500,--
€ 3.950,--
€ 8.450,-

4. ls de organisatie achter wwr,v.utrechtsejeugdzorgstages.nl belegd bij de provincie Utrecht zelf
of bij een externe organisatie? Waarom is hiervoor gekozen?

Antwoord:
De organisatie is belegd bij een externe organisatie: Jobsrepublic.

De website is opgezet naar het succesvolle voorbeeld van de provincie Gelderland. Zij
hebben de website laten ontwikkelen en hosten door Jobsrepublic. Omdat wij vanuit Utrecht
dezelfde opzet hebben gekozen, was het mogelijk de ontwikkelkosten relatief laag te houden

Wat betreft huisstijl hebben we ervoor gekozen om dit aan te laten sluiten bij Jeugdzorg
Compleet: de nieuwsbrief en website vanuit Bureau Jeugdzorg én alle aanbieders van jeugd-
en opvoedhulp. Dit om duidelijk te maken dat het een inhoudelijk product is van de aanbieders
van jeugd- en opvoedhulp.

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

Antwoord:
De provincie heeft begin dit jaar op verschillende manieren aandacht besteed aan de website.
Onder andere in onze eigen Nieuwsbrief Jeugdzorg, de nieuwsbrief en website van Jeugdzorg
Compleet. Daarnaast is de mogelijkheid onder de aandacht van gemeenten gebracht via het
netwerk van onze accounthouders.

Nu we een afgebakende periode hebben ingesteld, doen we een extra inspanning om de
website onder de aandacht te brengen. Zo wordt de website gepromoot op de homepage van
de provincie, in de meest recente Nieuwsbrief Jeugdzorg, in de nieuwsbrief Jeugdzorg
Compleet en op de website Netwerk Jeugd. Daarnaast zal Mariëtte Pennarts de website in de
diverse gremia promoten als ambassadeur, omdat zij zelf ook twee stages heeft gelopen. Ook
is er een mailing vanuit de griffìe aan griffies gemeenten om raadsleden te attenderen.

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

Antwoord:
Tot op heden (26-09-2013) zijn er 25 aanmeldingen.

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?

Antwoord:
Hier hebben we geen zicht op. De website is een middel om contact tot stand te brengen
tussen zorgaanbieder en gemeenten. De provincie heeft een faciliterende rol. We maken de
website mogelijk en brengen hem actief onder de aandacht bij gemeenten. Zorgaanbieders
hebben hun eigen inlogcode en zijn vrij in het bepalen van doelgroep en vorm van de stage.
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8. a) Klopt het dat belangstellenden geruime tijd op een echte (niet automatische) reactie
hebben moeten wachten of nog steeds wachten?

Antwoord:
Dit is inmiddels ook bekend, we hebben dit signaal opgepakt en onderzoeken welke
belemmeringen hieraan ten grondslag kunnen liggen en zoeken naar een duuzame
oplossing.

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

Antwoord:
Ja. Echter: de verantwoordelijkheid tot het verzorgen van stages ligt bij de aanbieders van
jeugd- en opvoedhulp door op een snelle manier een adequaat aanbod te bieden.

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

Antwoord:
Ja. We zullen bovengenoemd signaal oppakken en de oozaak van het probleem achterhalen

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?

Antwoord:
Er is geen sluitingsdatum voor de periode van 7-18 oktober. We brengen in deze periode de
website alleen extra onder de aandacht om urgentie te creëren. Het contract van de website
loopt tot 30 november 2013. Wij hebben ervoor gekozen om 2013 als pilot te zien. Als deze
stageperiode een succes blijkt, dan overwegen we het project in 2014 voort te zetten na de
verkiezingen in maarl 201 4.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter

Secretaris,
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