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Bestuursopdracht innovatieve GI in Zeeuwse zorglandschap en continuïteit 
van de beschikbaarheid JB/JR 
 
 

Project / Onderwerp 
Intervence ontwikkelt zich tot een innovatieve gecertificeerde instelling binnen het 
Zeeuwse zorglandschap en draagt zorg voor continuïteit van de beschikbaarheid van 
jeugdbescherming en jeugdreclassering.  
 

Portefeuillehouders 
Jeugd 
 

Opdrachtgever 
Portefeuillehouders Jeugd  
 

Betrokken projectmedewerkers 
Werkgroep GI bestaat uit gemeentelijke beleidsmedewerkers van elke Zeeuwse regio, 
Intervence en de Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland. 

Situering/context van het project (incl. mogelijke risico’s) 
De Zeeuwse portefeuillehouders Jeugd hebben in hun vergadering van 15 februari 2017 
de strategische keuze gemaakt om Intervence in de toekomst door te laten ontwikkelen 
naar een innovatieve GI in Zeeland. Met deze keuze is de continuïteit en 
beschikbaarheid van jeugdbescherming/jeugdreclassering geborgd, waarbij er tevens 
ruimte is voor vernieuwing. De randvoorwaarden voor deze doorontwikkeling is 
beschreven in de notitie “Samen op weg naar een innovatieve GI in Zeeland”.  
 
Tevens hebben gemeenten de wettelijke plicht zorg te dragen dat er altijd 
jeugdbescherming en jeugdreclassering beschikbaar is.  Ook dit is verder uitgewerkt in 
de notitie “Samen op weg naar een innovatieve GI in Zeeland.”  
 
In de genoemde notitie is ingegaan op de beleidskeuzes, de sturingskeuzes, de 
inkoopkeuzes en de financieringskeuzes. De notitie sluit af met voorstellen inzake de 
financiering, alsmede een aantal zaken die doorontwikkeld dienen te worden. Dit leidt 
tot de volgende bestuursopdracht voor de werkgroep GI: 

- Doorontwikkeling van de GI tot een innovatieve GI en de oprichting van een 
gezamenlijke innovatiegroep van de gemeenten en Intervence. Gezamenlijk 
worden thema’s/speerpunten en ontwikkelideeën voor de komende jaren 
vastgesteld en geprioriteerd. Daarbij worden per thema businesscases 
uitgewerkt waarin de beoogde resultaten zijn beschreven en welke financiële 
middelen benodigd zijn om de doelstellingen te behalen. Deze uitgewerkte 
businesscases worden door de werkgroep GI ter goedkeuring en 
besluitvorming voor de start van de uitvoering voorgelegd ter vaststelling 
aan de portefeuillehouders jeugd en eventuele gemeentelijke colleges.  

- Het leggen van een structurele verbinding tussen de verschillende GI’s, de 
netwerkpartners (Raad van de Kinderbescherming, jeugdhulpaanbieders, 
voorliggende voorzieningen en de toegangsorganisaties.) De werkgroep 
ontwikkelt hiervoor een of meerdere samenwerkingsprotocollen.  

- Het maken van praktische werkafspraken met de WSG en het Leger des 
Heils. 

- De werkgroep GI gaat samen met de werkgroep Wachtlijsten in overleg met 
de gemeenten, Intervence, het expertteam en zorgaanbieders voor de 
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 mogelijkheden van de vaststelling van een risicotaxatie instrument voor 
Zeeland.  

- Het bewaken van de voortgang van het Verbeterplan van Intervence. 
 

Doelstelling 
De in de notitie “Samen op weg naar een innovatieve GI in Zeeland” genoemde 
randvoorwaarden uitvoeren waardoor de continuïteit van jeugdbescherming en –
reclassering in het Zeeuwse zorglandschap geborgd is en Intervence kan 
doorontwikkelen tot  een innovatieve Zeeuwse GI.  

Resultaten 
Continuïteit van de beschikbaarheid van jb/jr, alsmede voor de doorontwikkeling van 
Intervence naar een innovatieve GI.  

Planning (inclusief mijlpalen) 
- Oprichting van een gezamenlijke werkgroep Oester 2018-2013  

tbv innovatieve GI en de keuze en prioritering van de  
ontwikkelthema’s voor de komende jaren:                                           apr/mei 2018. 

- Het voorleggen van de eerste businesscase(s) aan de port.houders    juli2018. 
- Het maken van praktische werkafspraken met WSG en LdH              start feb ‘18 
                                                                                                                               doorlopend 
- Het leggen van een structurele verbinding met de andere GI’s en 

netwerkpartners en dit vast leggen in een of meerdere  
protocollen .                                                                                                   sept ‘18 

- Mogelijkheden onderzoeken voor het vaststellen van een  
risico taxatie instrument voor Zeeland                                                      juli ‘18. 

Relatie met andere onderwerpen  
Dit thema hangt samen met het Zeeuwse Zorglandschap, inkoop jeugdhulp en 
transformatie.  
 

Bijdrage project aan de transformatie / vernieuwing 
- Samenwerking tussen de GI’s, gemeentelijke toegangen en andere 

ketenpartners (zoals: Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, landelijke 
werkende instellingen en zorgaanbieders.) 

- Borgen van de continuïteit van zorg en het beperken en voorkomen van 
wachtlijsten   

- Bevorderen dat we meer preventief gaan werken, er vroeger bij zijn, waar 
mogelijk zwaardere zorg voorkomen.  

- Kennis en deskundigheid borgen in Zeeland.   
 

Benodigde capaciteit (ook vanuit andere disciplines) 
De leden van de werkgroep GI besteden ongeveer 2 a 3 dagen per maand aan de 
werkzaamheden in dit kader.  
 

Benodigd budget 
Intervence verzorgt een basisdienstverlening, waarvoor in 2018 een budget van € 8,2 
miljoen nodig is, op basis van prognoses. Ten behoeve van de financiering vanaf 2019 
maakt  de bekostigingssystematiek deel uit van de bestuursopdracht van de werkgroep 
Transformatie. Voor de uitvoering van verdere innovatievoorstellen worden per 
onderwerp financieringsvoorstellen gedaan in de vorm van businessplannen.  

 




