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1. Inleiding 
 

In 2015 zijn de Zeeuwse gemeenten gestart met het proces om te komen tot een duurzame en 

robuuste inrichting van het specialistische zorglandschap voor de jeugd. Hierbij is de navolgende 

sturingsvisie vastgesteld, welke een gezamenlijke uitdaging is voor alle partijen: 

 

 

  

 

 

Deze sturingsvisie is verder uitgewerkt in de visie op het Specialistische Zorglandschap Jeugdhulp 

Zeeland. De sturingsvisie dient als kader voor de beantwoording van de inhoudelijke vragen over 

samenwerking, financiering en transformatie van jeugdhulp. In de visie op het Specialistische 

Zorglandschap Jeugdhulp Zeeland staan de volgende uitgangspunten centraal:  

1. De regie van cliënt, ouders en opvoeders staat centraal 

2. Vloeiend klantproces (geen kind tussen wal en schip c.q. ieder kind veilig) 

3. Goede balans tussen beschikbaarheid van financiële middelen en de kwaliteit van de 

voorzieningen. (continuïteit en beschikbaarheid) 

4. Transformatie; realiseren van maatschappelijke resultaten. 

  

Eén van deze transformatie-opgaven betreft de Gecertificeerde Instellingen (GI). Op 22 september 

2016 is het portefeuillehoudersoverleg akkoord gegaan met de  strategische ambitie Intervence 

waarbij is uitgesproken dat de functie van de gecertificeerde instelling (GI) binnen het Zeeuwse 

zorglandschap dichtbij de lokale toegangen moet worden georganiseerd. Lokale verankering en 

nabijheid en beschikbaarheid waarbij op het juiste moment de juiste hulp geboden wordt, zijn 

daarbij leidende principes.  

Vervolgens hebben  de portefeuillehouders Jeugd van de Zeeuwse gemeenten op basis van deze 

strategische ambitie in hun vergadering van 15 februari 2017 de strategische keuze gemaakt om 

Intervence in de toekomst door te (laten) ontwikkelen naar een innovatieve GI, zoals bedoeld en 

omschreven in de VNG-gespreksleidraad voor gemeenten ‘Continuïteit in de uitvoering van de 

jeugdbescherming en –reclassering voor 2018 en verder’ d.d. 20 januari 2017 (verder genoemd als 

‘Leidraad VNG’). Dit biedt de mogelijkheid om Intervence in zijn huidige omvang in stand te houden 

en daarmee  processen en werkgelegenheid te continueren, te transformeren en kwaliteit te borgen. 

De randvoorwaarden voor deze doorontwikkeling naar een innovatieve GI zijn in deze notitie 

opgenomen. 

Daarnaast zijn er landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de continuïteit in de uitvoering van 

de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Gemeenten en jeugdzorgregio’s hebben de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervan en hebben de wettelijke plicht ervoor te zorgen dat 

er altijd jeugdbescherming en jeugdreclassering beschikbaar is. Om deze benodigde continuïteit en 

kwaliteit als gecertificeerde instelling te kunnen bieden is een levensvatbare GI nodig, om de 

We bieden in Zeeland integrale, adequate en kwalitatief goede 
jeugdhulp, waarbij we telkens gezamenlijk afwegen welke 

specialistische voorzieningen in Zeeland beschikbaar zijn en blijven 
tegen welke (maatschappelijke en financiële) prijs. Daarbij houden 

we rekening met borging van de benodigde kennis en 
deskundigheid en de consequenties voor de werkgelegenheid. 
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wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Dit vraagt om het maken van keuzes. Ook hier gaat het nu 

voorliggende stuk op in.  

1.1.  Bestuursopdracht Innovatieve GI in Zeeuws zorglandschap. 

Op basis van bovenstaande ontwikkelingen hebben de portefeuillehouders Jeugd van de Zeeuwse 

gemeenten in hun vergadering van 18 mei 2017 een bestuursopdracht vastgesteld met de volgende 

taakstelling voor de werkgroep GI ; 

 Het ontwikkelen van een duurzame jeugdbescherming- en reclassering in het Zeeuwse 
zorglandschap 

 Het vormgeven van een innovatieve GI in Zeeland. 

De werkgroep GI is met deze opdracht aan de slag gegaan. Richtinggevend hierbij is de “basisvisie 

Intervence”, welke is vastgesteld door de Zeeuwse wethouders Jeugd in hun vergadering van 22 

september 2016. Hierin is uitgesproken dat de functie van de gecertificeerde instelling binnen het 

Zeeuwse zorglandschap dichtbij de lokale toegangen moet worden georganiseerd. Leidende 

principes zijn daarbij: lokale verankering, nabijheid en beschikbaarheid waarbij op het juiste 

moment de juiste hulp geboden wordt. Na deze uitwerking wordt duidelijk welke maatregelen 

genomen dienen te worden voor de ontwikkeling en het behoud van een innovatieve GI binnen het 

Zeeuwse zorglandschap. 

Bij de uitwerking hiervan heeft de werkgroep gebruik gemaakt van de Leidraad VNG en het onlangs 

gepubliceerde advies van de VNG “Duurzame borging van continuïteit in de jeugdbescherming en 

jeugdreclassering en versterking van de sturing op vernieuwing” 1. De uitwerking van de 

bestuursopdracht kan niet los worden gezien van de knelpunten met betrekking tot de continuïteit 

en kwaliteit van de jeugdhulpverlening in brede zin en specifiek op het gebied van 

jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hierbij zal de eerste prioriteit gegeven worden aan de 

gemaakte afspraken zoals verwoord in het Intervence Verbeterplan van 8 november 2017.  

1.2.  Leeswijzer 
Dit document vormt een samenvatting van de hoofdlijnen uit zowel de notitie van de Werkgroep GI 

(hoofdbijlage 1) als het Intervence Verbeterplan (hoofdbijlage 2) dat per 8 november 2017 door een 

afvaardiging van de 13 portefeuillehouders van de Zeeuwse gemeenten is goedgekeurd.  

Hoofdstuk 2 van deze notitie schetst nogmaals kort de uitgangspunten op basis waarvan in 

hoofdstuk 3 een aantal beleidskeuzes worden uitgewerkt en geconcretiseerd in acties. In hoofdstuk 

4 worden deze beleidskeuzes vertaald naar sturingskeuzes en vervolgens in hoofdstuk 5 en 6 

uitgewerkt in inkoopbeleid en financieringskeuzes. 

Zoals al aangegeven geven de hoofdbijlagen 1 en 2 een verdere analyse en concretisering.  

                                                           
1 https://vng.nl/files/vng/20171030_duurzame_borging_jb_en_jr.pdf 
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2. Samen op weg naar de realisatie van een Innovatieve GI in Zeeland  
 
De Jeugdwet geeft gemeenten de opdracht om te voorzien in een toereikend aanbod aan 
Gecertificeerde Instellingen (GI's) om daarmee de beschikbaarheid van Jeugdbeschermings- en 
Jeugdreclasseringsmaatregelen (JB en JR) te borgen. Op 15 februari 2017 hebben de Zeeuwse 
portefeuillehouders Jeugd ingestemd met de ambitie van Intervence om door te groeien naar een 
innovatieve GI voor geheel Zeeland. Dit is een van de drie beleidskeuzes voor de gewenste 
dienstverlening, zoals beschreven in de Leidraad VNG. Hiermee is er een gezamenlijk besluit 
genomen om Intervence, op basis van een exclusief partnerschap (1 op 1 tussen gemeenten en 
Intervence) uit te laten groeien tot een brede leverancier van diensten op het gebied van JB en JR, 
zowel vanuit het wettelijk gedwongen kader als vanuit het preventief justitieel kader.  De Zeeuwse 
gemeenten geven hierbij een exclusieve rol aan Intervence voor het instandhouden van deze 
voorzieningen in Zeeland. Dit met het doel om vanuit een lokale verankering, in goede 
samenwerking met de William Schrikker Groep (WSG) en het Leger des Heils, welke worden ingezet 
voor specifieke doelgroepen, het voorliggend veld en de ketenpartners, de continuïteit van 
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering in het Zeeuwse zorglandschap te kunnen borgen. Tijdens 
het opstellen van dit stuk heeft de Werkgroep GI nadrukkelijk de Zeeuwse visie op het 
Zorglandschap centraal gesteld, evenals de omschreven uitgangspunten, ambities en 
transformatiedoelen. 

3. Beleidskeuzes  
Vanuit de gekozen positionering van Intervence als innovatieve Zeeuwse GI en het beoogde doel om 
zo de continuïteit van de jeugdzorg te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk dat er een goede 
samenwerking is met het lokale voorveld om de juiste expertise op het juiste moment in te zetten, 
ofwel tijdig op- en af te schalen. Intervence wordt hierbij ingezet als specialist op het gebied van 
Jeugdveiligheid in Zeeland, waarbij er een gezamenlijk streven is naar direct beschikbare hulp en 
duurzame oplossingen voor een veilig opgroeien van onze jongeren. Hiermee spreken beide partijen 
uit dat wanneer een kind zich in een onveilige situatie bevindt, zij direct zullen handelen om de 
veiligheid van het kind te herstellen. Zo geven we samen vorm aan onze missie: Ieder kind veilig!   
 
Om een vloeiende inzet van de juiste hulp te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om goede 
samenwerkingsafspraken te maken ten aanzien van: 
 

1. Uitvoering van de basisdienstverlening in het gedwongen en het preventief justitieel kader 
2. Verbetering van de samenwerking met de wijk-/gebiedsteams en ketenpartners 
3. Innovatie van de bestaande dienstverlening en ontwikkeling van nieuwe aanpakken 

gericht op de belangrijkste problemen met grote veiligheidsrisico’s  
 
Onderstaand treft u per aandachtsgebied een samenvatting van de voorgenomen activiteiten, 
welke deels zijn beschreven in het bijbehorende plan of het Intervence Verbeterplan dat tevens als 
bijlage is toegevoegd:  
 
Ad. 1. Uitvoering van de basisdienstverlening m.b.t. reguliere GGW-trajecten  
Hierbij gaat het om: 

 Hechte samenwerking met de lokale wijk- en gebiedsteams, stimuleren en faciliteren om zo 
dicht mogelijk bij elkaar ter werken.   

 Eenduidige en uniforme samenwerkingsafspraken tussen Intervence, gemeenten en overige 
netwerkpartners uitwerken en invoeren. 
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 Goede screening op veiligheidsrisico’s bij de toegang en tijdige inzet van de juiste expertise. 
De samenwerking hierin dient doorontwikkeld te worden door het structureel beschikbaar 
stellen van Intervence specialisten bij de lokale teams. Daarnaast kunnen gemeenten 
behoeften hebben aan aanvullende beschikbaarheid van Intervence. Dit naar het voorbeeld 
van de goede pilotervaringen vanuit de regionale pilots te Walcheren en Schouwen-
Duiveland.       

 Zorgen voor voldoende arbeidscapaciteit en beschikbaarheid van personeel en bieden van 
hulp, zonder overbodig wachten, mede door tijdig op- en afschalen en gezamenlijke 
afspraken met de ketenpartners.       

 Heldere afspraken maken t.a.v. de noodzakelijke informatie-uitwisseling; uitwerken van een 
gezamenlijk informatieprotocol met vaststelling van welke informatie op welk moment en 
op welke wijze wordt geleverd.  

 Borgen van een goede kwaliteitsbewaking door elkaar tijdig te informeren over knelpunten 
in de uitvoering m.b.v. een maandelijks Zeeuws breed kwaliteitsoverleg met alle 
Procescoördinatoren van de gemeenten en die van Intervence.  

 
Ad.2. Verbetering van de samenwerking 
Hierbij gaat het om verdere intensivering van de samenwerking met de lokale wijk- en 
gebiedsteams d.m.v. de volgende activiteiten: 

 Het ontwikkelen van een uniform instrument voor het taxeren van veiligheidsrisico’s, dat 
binnen alle regio’s ingezet kan worden bij de lokale toegang. Dit sluit aan bij de 
bestuursopdracht van de werkgroep Wachtlijsten, die eenzelfde opdracht heeft. 
Betrokkenheid van Intervence hierbij is dan ook wenselijk. 

 Het maken van hernieuwde afspraken m.b.t. signalering van klachten en kwaliteitsissues en 
het instellen van een periodiek (maandelijks) uitvoerings-/kwaliteitsoverleg met de 
betrokken procescoördinatoren.  

 Het per 01-01-2018 inrichten van een Zeeuws breed ‘Expertteam’, dat zich richt op het 
vinden van (nood)oplossingen voor vastgelopen complexe casussen met grote 
(veiligheids)risico’s voor de betreffende jongeren. Dit expertteam bestaat uit een team van 
deskundigen van verschillende organisaties en kan met een status van geaccepteerd gezag 
besluiten nemen. Er wordt een gezamenlijke projectgroep opgericht die een plan van 
aanpak gaat uitwerken. Er wordt tevens gekeken naar mogelijke verbindingen met de   
inrichting van een Crisis Interventie Dienst voor geheel Zeeland, waar een aparte werkgroep 
momenteel mee bezig is.              

 Nieuwe afspraken maken met de Programmamanager jeugd en de Inkooporganisatie m.b.t. 
de samenwerking, communicatie en informatie-uitwisseling op basis van het Verbeterplan 
zoals opgenomen in hoofdbijlage 2. 

 Eens per kwartaal voeren van een algemeen bestuurlijk overleg,  

 Verkennen van mogelijkheden tot versnelde inzet en doorstroming van personeel van de 
betrokken ketenorganisaties i.s.m. het Arbeidsplatform Zeeland  

 
Ad.3. Innovatie  
Hierbij gaat het om: 

 Het benoemen van een drietal innovatie-speerpunten, die gericht zijn op de belangrijkste 
jeugdproblematieken met grote veiligheidsrisico’s en hoge maatschappelijke lasten.  

 Het oprichten van een gemeenschappelijke Innovatiegroep onder de werknaam “Oester 
2018-2023”, als een broedplaats voor de ontwikkeling en co-creatie van parels in de aanpak 
en het voorkomen van problemen op het gebied van jeugdveiligheid in zeeland. De 
projecten die hier uit voorkomen, worden afgestemd via het ambtelijke transformatieteam 
en zonodig bestuurlijke besluitvorming, om zo de aansluiting met de overige 
innovatietrajecten in Zeeland te bewaken. 
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 Intervence wil haar dienstverlening continu verder ontwikkelen en optimaliseren en vooral 
inzetten op het vroegtijdig signaleren en voorkomen van zware problematiek. Daarvoor zal 
Intervence meer investeren in de doorontwikkeling van de eigen interne innovatiekracht en 
daarnaast extra investeren in de hiervoor genoemde gezamenlijke Innovatiegroep “Oester 
2018-2023”In de ontwikkeling van nieuwe aanpakken, wordt per thema nadrukkelijk 
aandacht geschonken aan de samenwerking in de keten van dienstverleners en zullen 
partijen hierbij tijdig betrokken worden. Hierbij valt o.a. te denken aan Veilig Thuis, Raad 
voor de Kinderbescherming, voorliggende voorzieningen, jeugdzorgaanbieders, Terre des 
Hommes, Watch, Leger des Heils ed.        

4. Sturingskeuzes 
Het hoofddoel en de focus van de sturing is Ieder kind veilig! [zie ook de Sturingsvisie als onderdeel 
van de notitie Visie op het Specialistisch Zorglandschap jeugdhulp Zeeland].  Dit vraagt inzet en 
verantwoordelijkheid nemen van zowel de gemeenten als Intervence. Wanneer er sprake is van 
veiligheidsrisico’s dan is handelen noodzakelijk. Dit betekent tijdig de juiste actie ondernemen om 
de best passende en beschikbare zorg in te zetten, zodanig dat de onveiligheid, de 
ontwikkelingsbedreiging en de risico’s op recidive van jeugdcriminaliteit worden weggenomen of 
tot een minimum beperkt. 
 
Om deze brede veiligheidsrisico’s te kunnen beheersen is het noodzakelijk om te sturen op: 

1. Tijdigheid van handelen 
2. Inzet van de juiste hulpverlening 
3. Relevante informatievoorziening  

   
Ad.1. Tijdigheid van handelen  
Hiervoor wordt zowel door gemeenten als door Intervence nadrukkelijk gestuurd op het voldoen 
aan de afgesproken normen van het starten van de begeleiding binnen 5 werkdagen (geldend voor 
het gedwongen kader) en binnen 15 werkdagen (geldend voor het preventief justitieel kader) Om dit 
goed te kunnen monitoren en tijdig te kunnen bijsturen op bestaande wachtlijsten wordt er 
vooralsnog maandelijks een operationeel overleg gevoerd met de gezamenlijke 
procescoördinatoren en de programmamanager Jeugd Zeeland/Inkooporganisatie.  
 
Voor knelpunten op casusniveau wordt er tevens een Zeeuws Expertteam opgericht. Mochten er na 
bespreking in dit expertteam problemen blijven bestaan, dan kan de betreffende gemeente deze 
casus bestuurlijk opschalen naar de directie van Intervence. 
Daarnaast is het wenselijk om binnen de gezamenlijke Innovatiegroep “Oester 2018-2023” eerste 
prioriteit te geven aan het ontwikkelen van vernieuwende overbruggingszorg in de vorm van “1e 
hulp zonder wachten’ die recht doet aan de problematiek en de hulpvraag van de jongere en tevens 
gedifferentieerde inzet van de juiste professionals mogelijk maakt.   
 
Ad. 2 Inzet van de juiste hulpverlening   

 Tijdig op en afschalen 
Het is van belang om binnen de gehele keten van jeugdzorg goed samen te werken met 
andere spelers in het voorliggende veld en de gemeentelijke toegangsloketten. Het centrale 
doel is zo vroeg mogelijk de best passende hulp en ondersteuning bieden en onnodige 
kosten te voorkomen. Dit maakt een tijdig op- en afschalen van dienstverlening 
noodzakelijk. 
 

 Advisering aan de gemeentelijke inkooporganisatie t.a.v. ontbrekende  of onvoldoende 
beschikbare jeugdhulpvoorzieningen conform het normenkader van de GI.  
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Vanuit het normenkader van de GI is het voorgeschreven om periodiek een advies uit te 
brengen aan de opdrachtgevers over de ervaringen m.b.t. de beschikbaarheid van de 
jeugdhulpvoorzieningen in Zeeland. Dit advies kan tevens betrekking hebben op een 
inkoopadvies voor wenselijke aanvullingen of wijzigingen in de beschikbaarheid van 
jeugdhulpverleners of specifieke voorzieningen ten behoeve van een adequate aanpak van 
de voorkomende problematiek.    

 

 Structurele samenwerking met de wijk- en gebiedsteam 
Het gaat hierbij om het toevoegen van de specifieke kennis en expertise van Intervence aan 
de gemeentelijke toegang voor casussen die nog niet tot  de caseload van Intervence horen. 
Dit is een voorwaarde om tot  een goede samenwerking te komen bij de lichtere casussen en 
eerder te kunnen op- of afschalen. Een aantal gemeenten kopen nu al extra capaciteit in. De 
ervaringen die hiermee zijn opgedaan, zijn positief. We zien dat de gemeentelijke toegang, 
in samenwerking met het voorliggende veld, beter in staat is om passende zorg te realiseren 
door op het juiste moment op- of af te schalen. Ook betekent dit een kwaliteitsslag voor de 
toegang en het voorliggende veld, waar de deskundigheid en de attentie over veiligheid 
toeneemt. 
Uit deze ervaringen komt de werkgroep tot de conclusie, dat het samen verantwoordelijk 
zijn voor de veiligheid van de kinderen, het beste vorm krijgt door deze extra capaciteit van 
Intervence in te zetten bij alle gemeenten. Het blijft wel een gemeentelijke keuze om hier 
een besluit over te nemen over de specifiek benodigde capaciteit en de invulling daarvan. 

 

 Innovatie: ontwikkeling triage-instrument voor risicotaxatie 
Voor een vloeiend klantproces en een naadloze aansluiting tussen Intervence en het 
gemeentelijke voorliggende veld is het gebruik van een uniform triage-instrument, 
gebaseerd op de bestaande risicotaxatie-instrumenten, een belangrijke randvoorwaarde. 
Daarmee spreken partijen dezelfde taal en heeft men hetzelfde beeld over de (on)veiligheid 
van een (crisis)situatie. De ontwikkeling van een dergelijk instrument kan als opdracht 
verstrekt worden aan de Innovatiegroep “Oester 2018-2023” en Intervence kan hierbij op 
grond van haar expertise op dit gebied een adviserende rol spelen; dit in afstemming met de 
Werkgroep Wachtlijsten, die eenzelfde bestuursopdracht heeft. 

 
Ad. 3 Relevante informatievoorziening  
De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de Jeugdveiligheid in Zeeland vereist een goede 
samenwerking en een intensieve afstemming/communicatie op verschillende niveaus 
(Operationeel, Tactisch en Bestuurlijk). Met de goedkeuring van het Intervence Verbeterplan is 
afgesproken om voor 2018 e.v. samen een hernieuwd overzicht te maken van de gewenste en 
noodzakelijke overlegstructuren en bijbehorende informatie-uitwisseling. (Zie hiervoor ook de 
Hoofdbijlage 2 met het Intervence Verbeterplan). De werkgroep GI volgt de voortgang van het 
verbeterplan op en borgt hiermee de verdere afstemming tussen Intervence en de gemeenten in 
Zeeland. 
 
Monitoring op resultaten 
Naast een goede informatievoorziening ten aanzien van het proces en uitvoering van activiteiten is 
het ook belangrijk om te kunnen sturen op resultaten. Hiervoor gebruiken we zo mogelijk de 
Zeeuwse monitor Sociaal domein, wanneer deze gezamenlijk is vastgesteld. Daarnaast komt er 
mogelijk nog informatie vanuit een landelijk project om voor de GI’s tot passende outcome-criteria 
te komen. De resultaten hiervan worden in 2018 verwacht en daarna kan gezamenlijk worden 
bekeken hoe dit past in de sturingsvisie zoals beschreven in de Visie op het Specialistisch 
Zorglandschap jeugdhulp Zeeland van de Zeeuwse gemeenten en kan worden toegepast in de 
dagelijkse praktijk.  
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5. Inkoopkeuzes 
In Zeeland is in 2016 gekozen voor een aanbestedingsprocedure om de jeugdhulp in te kopen. De 
kenmerken van het huidige aanbestedingstraject zijn: 

- continue toetredingsmogelijkheid voor nieuwe aanbieders; 
- driejarige contracten met tweemaal een optie tot een jaar verlengen; 
- raamovereenkomsten met vooraf vastgestelde tarieven. 

 
De huidige contractuele afspraken met Intervence zijn van kracht tot en met 31-12-2019. Binnen de 
huidige geldende afspraken is het mogelijk en wenselijk om tot een aanpassing van de 
bekostigingsafspraken te komen per 1-1-2019. Dit om de stabiliteit en de continuïteit van de 
voorzieningen van Intervence op het vlak van JB en JR te kunnen waarborgen. Voor deze beoogde 
aanpassingen nemen we ook   de adviezen mee van  de onlangs per 01-11-2017 verschenen VNG-
notitie ‘Duurzame borging van continuïteit in de jeugdbescherming en jeugdreclassering en 
versterking van de sturing op vernieuwing’ Dit naar aanleiding van een eerder uitgevoerd onderzoek 
naar de risico’s voor de continuïteit door de Rebel Group in opdracht van het ministerie van J en V. 
 
De hoofdlijn van dit VNG-advies is om te kiezen voor één wijze van inkoop volgens de systematiek 
van aanbesteden òf subsidiëren, waarbij op termijn de voorkeur uitgaat naar de procedure van een 
subsidietender. Beide keuzevarianten hebben ieder hun verschillende voor – en nadelen. 
 
Voor de continuïteit en doorontwikkeling van de hulpverlening is het noodzakelijk om meerjarige 
bekostigingsafspraken te maken met Intervence, zodat de personele capaciteit op orde gehouden 
kan worden en noodzakelijke investeringen gedaan kunnen worden in deskundigheidsbevordering 
en innovatie.  
 
Inmiddels is ook landelijk de Jeugdwet geëvalueerd. Daarin wordt tevens een aanbeveling gedaan 
ten aanzien van de GI. Het is echter nu nog te vroeg om hier een conclusie aan te verbinden. Immers, 
deze opmerkingen komen uit een eerste tussentijdse evaluatie van de Jeugdwet, waarop nog niet 
gereageerd is door (koepels van) betrokken partijen. Daarom worden de resultaten van deze 
evaluatie nu door de werkgroep GI nu niet verder opgepakt. 

6. Financieringskeuzes. 
In de Visie op het Specialistisch Zorglandschap in Zeeland en de huidige contracten voor de periode 
2017-2019 is de ambitie uitgesproken om te groeien naar een resultaatgerichte sturing en zo 
mogelijk bijbehorende bekostiging. Om hier naartoe te kunnen groeien is een stabiele en 
levensvatbare organisatie nodig. Voor de GI’s is de huidige bekostigingsvorm gebaseerd op een 
inspanningsverplichting [P*Q], ofwel een financiering per uitgevoerd product/overeengekomen 
traject. Een dergelijke bekostigingsgrondslag geeft veel fluctuaties (pieken en dalen) in de 
inkomsten en is niet bevorderlijk voor de continuïteit en stabiliteit van de organisatie. Bovendien 
werkt een dergelijke bekostiging niet stimulerend voor doorontwikkeling en vernieuwing van de 
hulpverlening. Hiermee blijft de wenselijke innovatie en transformatie achter op de ambities!   
 
Op grond van bovenstaande situatie en voorgaande keuzes, wordt voorgesteld om binnen het 
huidige aanbestedingscontract de financiering voor de komende jaren vanaf 2019 te baseren op 
nieuwe bekostigingsafspraken en bevoorschottingsafspraken, op basis van de jaarlijks 
overeengekomen prognose. Deze afspraken worden jaarlijks vastgesteld op grond van de jaarlijkse 
OVA-prijsindex (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling), de productievolumes van het 
voorgaande jaar en de prognose van de te leveren diensten voor het komende jaar.  (Zie bijlagen 
voor de prognose van 2018). De bijbehorende uitgangspunten en randvoorwaarden, zoals in de 
notitie van de werkgroep GI benoemd, kunnen in een jaarlijkse contractbijlage worden beschreven.  
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Om de budgetverdeling over de verschillende dienstverleningsvormen zo zuiver en transparant 
mogelijk te houden, wordt voorgesteld om de financiering te koppelen aan de eerder onder 
beleidskeuzes beschreven driedeling. Te weten: 
 
1. Basisdienstverlening; op grond van de ontwikkeling in de productievolumes over 2017 en de 

prognose voor 2018 is bedraagt het budget hiervoor € 8,2 miljoen. De onderbouwing hiervan 
vindt u in de bijlagen. Dit bedrag wordt vooralsnog verrekend op basis van p*q. Indien zich hier 
grote afwijkingen in voordoen, is dit onderwerp van de maandelijkse contractbesprekingen. In 
beginsel vindt afrekening plaats op basis van p*q, waarbij in 2018 gestart wordt met de 
ontwikkeling van een nieuwe bekostigingssystematiek.  
 

2. Verbetering en doorontwikkeling van de samenwerking; Het is van groot belang om de 
samenwerking van Intervence met de lokale wijk- en gebiedsteams en de toegangsloketten te 
optimaliseren, om zo  samen met de gemeentelijke toegang warm op- en afschalen verder 
mogelijk te maken en een eerste globale screening te doen op veiligheidsrisico’s. Om dit door te 
kunnen ontwikkelen, beveelt de werkgroep aan om extra specialistische kennis en ervaring van 
Intervence in te zetten bij de lokale teams. Intervence neemt hiervoor contact op met de 
gemeenten, om lokale maatwerkafspraken te maken.  
 
Op dit moment lopen over deze samenwerking reeds afspraken met de gemeenten in 
Walcheren (Porthos,2,5 fte), en Schouwen-Duiveland (8 uur/week), en Terneuzen (in 2017, 2 
uur/week). De ervaringen hierbij zijn positief. 
 

3. Innovatie; om vernieuwing te realiseren is een voortdurend proces nodig dat inzet vraagt van 
mensen met specifieke competenties en kwaliteiten. Een dergelijk proces mag niet afhankelijk 
zijn van ruimte in wisselende productiepieken en dalen. Daarom is voor innovatie een 
afzonderlijk budget nodig dat per project kan worden vastgesteld op basis van een projectplan 
met een bijbehorende begroting van kosten en verwachte resultaten en rendementen.  
 
Een gangbare investeringsrichtlijn voor innovatie is ~5-10% van het jaarlijkse totaalbudget. Op 
basis van een productieomzet van € 8,5 miljoen zou dat neerkomen op een jaarlijks 
innovatiebudget tussen de € 0,5 tot € 1 miljoen. Afhankelijk van de belangen en de 
(kosten)risico’s van betrokken partijen, zal steeds per businesscase gezocht worden naar 
verschillende financieringsbronnen voor het betreffende innovatieproject. Inmiddels is bij 
diverse projecten al op deze wijze gewerkt.  
 
Zo is er subsidie ontvangen voor een agressietraining van medewerkers en het organiseren 
van een periodiek medewerkers tevredenheidsonderzoek. Ook is met de gemeente Borsele 
het Swing project uitgevoerd. Tevens is er een project gestart m.b.t. outcome-monitoring, 
welke echter niet geheel tot uitvoering is gekomen, door gebrek aan (gemeentelijke) 
capaciteit. De uitkomsten van dit project blijven we wel volgen.  

 
Daarnaast zijn een aantal aanvragen ingediend, die helaas niet gehonoreerd zijn. Zo is een 
aanvraag ingediend over de doorontwikkeling van het SWING-project. Tevens is bij ZONMW 
een aanvraag ingediend voor evidence based samenwerken rond regievoering bij 
kindermishandeling en complexe problematiek in gezin en wijk.  
 
Momenteel lopen nog een tweetal trajecten: een traject voor onderzoek naar de 
jeugdbeschermingsketen, in samenwerking met Adrie van Montfort. Tevens is in  
samenwerking met de HZ een onderzoek gestart over talentonwikkeling van jongeren vanuit 
de jeugdbescherming. 
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Een totaalbeeld van deze financieringsstroom is de volgende: 

  

     

7. Acties en besluiten 
De werkgroep GI identificeert de volgende acties om invulling te geven aan dit plan, vraagt 
instemming om deze acties vast te stellen en borgt deze acties in de genoemde werkgroepen en 
overlegstructuren; 
 
 

Nr.  Omschrijving Actiehouders 

1 Basisdienstverlening 
Bekostigingssystematiek 2019 uitwerken in kader van 
bestuursopdracht transformatie. Voor 2018 zijn de kosten 
hiervan op basis van de prognose: € 8,2 miljoen. 

Maakt onderdeel uit van de 
bestuursopdracht van de 
Werkgroep Transformatie 

2 Doorontwikkeling 
Inzet van Intervence in de wijk- en gebiedsteams; 
 
a. Behoefte verkennen van gewenste inzet van 
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Intervence’ expertise binnen de toegang  
 

Intervence 

3 Innovatie 
De werkgroep ‘Oester 2018-2023’ identificeert 
innovatieprojecten voor de verdere doorontwikkeling naar 
een innovatieve GI. De projecten worden op basis van 
businesscases geconcretiseerd, alsmede de dekking. 

Werkgroep Oester 2018-2023 
oprichten 

 
 

Overige acties  

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

Werkgroep GI 

5 De werkgroep volgt de voortgang van het verbeterplan op 
van Intervence 

Werkgroep GI 

6 De in hoofdbijlage 1 beschreven communicatiemomenten 
worden geïnitieerd en ingepland 

Programmamanager, 
Inkooporganisatie, Intervence 

7. De volgende onderwerpen dienen doorontwikkeld te 
worden en maken daarom deel uit van de volgende 
bestuursopdracht voor de werkgroep GI:  
 

a. Doorontwikkeling van de GI tot een innovatieve GI 
en de oprichting van een gezamenlijke 
innovatiegroep van de gemeenten en Intervence 
(Oester 2018-2023). Gezamenlijk worden thema’s 
/ speerpunten en ontwikkel-ideeën voor de 
komende jaren vastgesteld en geprioriteerd. 
Daarbij worden per thema businesscases 
uitgewerkt waarin de beoogde resultaten zijn 
beschreven en wordt aangegeven welke financiële 
middelen nodig zijn om de doelstellingen te 
behalen. De uitgewerkte businesscases worden ter 
goedkeuring en besluitvorming voor de start van 
de uitvoering voorgelegd aan de 
portefeuillehouders en eventuele gemeentelijke 
colleges. 

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

c. De werkgroep GI gaat samen met de werkgroep 
Wachtlijsten in overleg met de gemeenten, 
Intervence, het expertteam en zorgaanbieders 
voor het verkennen van mogelijkheden voor  de 
ontwikkeling van een gezamenlijk triage 
instrument voor risicotaxaties in Zeeland. 
 

Werkgroep GI  
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Hoofdbijlage 1 - Uitwerking plan innovatie GI 
 

 

conform gespreksleiddraad VNG 

“continuïteit in de jeugdbescherming en –reclassering voor 2018 en verder” dd. 20januari 2017. 
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Hoofdstuk 1: Context om mee rekening te houden bij de keuzes 

 
In de VNG-gespreksleidraad voor gemeenten over de ‘continuïteit in de uitvoering van de 
jeugdbescherming en reclassering voor 2018 en verder’ zijn vijf gespreksonderwerpen opgenomen ter 
bespreking tussen gemeenten en de Gecertificeerde Instelling. Het eerste onderwerp gaat in op de 
context waarmee rekening gehouden dient te worden bij het maken van de keuzes. Het hoofdstuk 
‘Context’ is onderverdeeld in paragrafen met een aantal vragen die hieronder beantwoord worden. 
Voor de beantwoording van deze vragen is gebruik gemaakt van het meerjarenbeleidsplan, het 
bestuursverslag van Intervence, de Zeeuwse visie op het zorglandschap en cijfers van het CBS.  
 
Ontwikkelingen landelijk 
Twee noemenswaardige landelijke ontwikkelingen zijn de discussie over wachtlijsten en het wel of 
niet aanbesteden van de GI’s. In de media is de afgelopen tijd veel aandacht geschonken aan 
wachtlijsten en wachttijden in de Jeugd GGZ en de jeugdzorg. De Tweede Kamer heeft de 
staatssecretaris verschillende opdrachten meegegeven voor het oplossen en inzichtelijk maken van 
de wachtlijsten. Uit een onderzoek van het NJI bleek dat wachtlijsten niet altijd te vermijden zijn, 
maar dat duidelijke doelen en goede sturing noodzakelijk zijn om dit probleem gezamenlijk op te 
lossen2. Deze en andere landelijke ontwikkelingen worden gevolgd door de werkgroep GI en door de 
programmamanager Jeugd.  Inmiddels zijn de uitkomsten ten aanzien van het aanbesteden van GI’s 
gepresenteerd in de algemene vergadering van bestuurders van Gi’s op 6 oktober 2017 waarbij er 
een voorkeur is voor een subsidie-tender. De voorwaarden waaronder worden nog uitgewerkt door 
de VNG (voor 2019). Daarnaast heeft de VNG een advies uitgebracht inzake de duurzame borging 
van jeugdbescherming en jeugdreclassering.  
 
Verder valt op dat landelijk het aandeel gespecialiseerde jeugdhulp afneemt. Uit onderzoek blijkt 
dat 2 tot 5% van de gezinnen specialistische jeugdhulp nodig hebben. In Nederland werd volgens de 
voorlopige CBS-rapportage over 2016 1,7% van de jeugdigen (0-18 jaar) begeleid door een 
gecertificeerde instelling in het kader van een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel. 
In Zeeland was dit over 2016 1,6. Op dit moment wordt 2% van de gezinnen in Zeeland door 
Intervence begeleid. Dit betekent dat wij in Zeeland waarschijnlijk het minimum hebben bereikt. 
Het blijft wel van belang om, willen we structureel kosten kunnen besparen, in te zetten op het 
voorkomen van een stijging van onveiligheid van gezinnen waardoor specialistische jeugdzorg 
minder noodzakelijk is. Hiermee wordt vooral ook ingezet op het preventief beheersen van de 
veiligheidsrisico’s voor jeugdigen. 
 
Kenmerken van de doelgroep en de regio 
Zeeland is, als geheel, een vergrijzend gebied en een krimpregio. In Zeeland is er sprake van een 
‘ons-kent-ons’ samenleving. Dit maakt het nodig dat gezinsmanagers goed zijn ingevoerd in lokale 
netwerken en de sociale kaart goed kennen. Het werven van personeel is moeilijk, de reisafstanden 
zijn groot en er zijn relatief weinig Hbo-opgeleiden in Zeeland. Daarnaast is het vak 
jeugdbescherming en jeugdreclassering moeilijk, relatief zwaar en voortdurend onderhevig aan 
veranderende wetgeving.  
 
De arbeidsproblematiek komt steeds meer in beeld. Er zijn reeds activiteiten ondernomen om deze 
problematiek gezamenlijk (gemeenten en zorgaanbieders) op te pakken. Voorbeelden hiervan zijn 
een overleg over de arbeidsmarktproblematiek met de vier grote zorgaanbieders (Emergis, Juvent, 
Arduin en Intervence). Deze werken samen met ViaZorg aan een plan van aanpak om de 
arbeidsmarktproblematiek aan te pakken. Daarnaast is er onlangs een fysieke overlegtafel geweest 
met de jeugd-GGZ aanbieders. Het gezamenlijk optrekken hierin is noodzakelijk, aangezien 

                                                           
2 Wacht maar, onderzoek naar wachttijden en wachtlijsten in jeugdzorg en jeugdhulp. NJI, 2017 
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verschillende zorgaanbieders, Intervence en gemeenten een beroep doen op dezelfde groep 
professionals.  
 
Ontwikkelingen volumes Intervence 
De begeleiding die Intervence in 2016 gaf, stond voor 45% van de jeugdigen in het kader van 
preventieve jeugdbescherming en voor 55% in kader van een jeugdbeschermings- of 
jeugdreclasseringsmaatregel. In 2016 is het aantal begeleidingen in het kader van preventieve 
jeugdbescherming afgenomen met 13%. Het aantal jeugdigen dat in het kader van een 
jeugdbeschermings-/jeugdreclasseringsmaatregel werd begeleid is in 2016 nagenoeg gelijk 
gebleven (-1%). In 2016 is het aantal voogdijmaatregelen toegenomen met ruim 7%. Ook voor 2017 
wordt een lichte toename van voogdijmaatregelen voorzien. De toename wordt veroorzaakt 
doordat er een steeds betere beoordeling en afweging van veiligheid en onveiligheid plaats vindt.  
 
Het aantal ondertoezichtstellingen is in 2016 gestegen. Een stijging in het aantal 
ondertoezichtstellingen is een trendbreuk. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de decentralisatie en 
andere wettelijke wijzigingen. Van 2009 t/m 2014 was er namelijk sprake van een sterk dalende 
trend. In deze periode is het aantal ondertoezichtstellingen met ruim 30% afgenomen. Met name na 
de invoering van Generiek Gezinsgericht Werken medio 2013 nam het aantal 
ondertoezichtstellingen sterk af. Naar verwachting zal het gemiddeld aantal 
ondertoezichtstellingen in 2017 en 2018 ongeveer gelijk zijn aan het aantal ondertoezichtstellingen 
in 2016. 
 
Op dit moment wordt ongeveer 2% van de jongeren van 0-18 jaar in Zeeland door Intervence 
begeleid. Dit komt neer op ongeveer 800 gezinnen. In 2017 is er sprake van een lichte daling van het 
aantal cliënten en voor 2018 verwacht Intervence weer een kleine toename van het aantal cliënten. 
De lichte daling in 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname in de preventieve 
jeugdbescherming. Het aantal maatregelen in het gedwongen kader zal naar verwachting van 
Intervence stabiel blijven of zelfs weer licht stijgen.  
 
Wettelijke eisen en andere kaders 
Het Keurmerkinstituut toetst aan de hand van een wettelijk vastgesteld normenkader voor 
jeugdbescherming en jeugdreclassering. Op 20 en 21 december 2016 heeft het Keurmerkinstituut bij 
Intervence een uitgebreide audit uitgevoerd in kader van de herbeoordeling op het normenkader. 
Deze herbeoordeling is positief verlopen dat betekent een hercertificering voor drie jaar. Bij de 
jaarlijkse controle audit wordt de voortgang op mogelijke verbeterpunten getoetst.  
 
Vanwege een verloop onder gezinsmanagers is er in 2016 en 2017 veel geïnvesteerd in nieuwe 
medewerkers. Dit is noodzakelijk om de certificering en juiste kwaliteit van zorg te behouden.  
Om JB of JR maatregelen uit te kunnen voeren moet er gewerkt worden met geregistreerde 
professionals3. Hierdoor hebben medewerkers te maken met een professionaliseringstraject, waarin 
voldoende accreditatiepunten behaald dienen te worden. Registratie in het beroepsregister SKJ is 
verplicht om werkzaam te kunnen zijn binnen Intervence. Intervence past de kwaliteitseisen uit het 
normenkader voor jeugdbescherming en jeugdreclassering toe op de gehele dienstverlening, 
inclusief begeleiding in kader van preventieve jeugdbescherming. 
 
Samenwerking met andere GI’s 
De Zeeuwse gemeenten en Intervence werken ook samen met de landelijk werkende 
gecertificeerde instellingen (LWI’s): de William Schrikker Groep (WSG) en het Leger des Heils (LdH). 
Deze LWI's zijn gericht op specifieke doelgroepen. Het Leger des Heils richt zich met name op 

                                                           
3 Conform het kwaliteitskader verantwoorde werktoedeling. 
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zwervende kinderen en gezinnen onder het bestaansminimum. De William Schrikker Groep heeft als 
doelgroep kinderen en / of hun ouders met een beperking.  
 
De keuze voor de inzet van een gecertificeerde instelling wordt veelal geadviseerd door de Raad 
voor de Kinderbescherming (RvdK), waarna de kinderrechter een besluit neemt. Afhankelijk van de 
problematiek, expertise en doelgroep wordt de keuze gemaakt door RvdK, of lokale toegang in het 
preventief justitieel kader , welke GI ingezet wordt. De werkgroep GI zal (waar nodig en gewenst) 
worden uitgebreid met de twee LWI’s en of andere ketenpartners die in Zeeland werkzaam zijn, om 
praktische werkafspraken te maken. Dit is een structurele taak van de werkgroep GI. Zo kennen we 
elkaar en kunnen we gezamenlijk ontwikkelingen doorspreken en afstemmen. Het onderscheid in 
doelgroep is bepalend voor de inzet van een GI in een gezin. 
 

Hoofdstuk 2: Beleidskeuzes  

Het Zeeuwse zorglandschap 
In voorgaande trajecten rondom het vormen van een visie op jeugdbescherming en 
jeugdreclassering zijn al een aantal richtingen meegegeven. Onder andere in de ‘basisvisie 
Intervence’ is uitgesproken dat de functie van de gecertificeerde instelling binnen het Zeeuwse 
zorglandschap dichtbij de lokale toegangen moet worden georganiseerd. Lokale verankering, , 
duurzaamheid/bestendigheid, nabijheid en beschikbaarheid waarbij op het juiste moment de juiste 
hulp geboden wordt, zijn daarbij de leidende principes. Intervence wil zich hierin positioneren als De 
Zeeuwse Specialist op het gebied van jeugdveiligheid!  
 
Gewenste dienstverlening: Innovatieve GI. 
In de VNG-leidraad worden drie opties beschreven voor gewenste dienstverlening van een 
Gecertificeerde Instelling (GI) in één regio: 

- Een kern-GI die alleen JB/JR uitvoert in het wettelijk gedwongen kader. 
- Een brede GI die zowel JB/JR uitvoert als preventieve jeugdbescherming. 
- Een beleidsrijke of innovatieve GI die naast bovenstaande taken ook een rol heeft in 

innovatie of in andere taken gericht op (verregaande) samenwerking met het lokale veld. 
 
Intervence en de Zeeuwse portefeuillehouders jeugd hebben op 15 februari 2017 gekozen voor het 
scenario om door te groeien naar een innovatieve GI. Dit betekent dat Intervence zowel 
jeugdreclassering, jeugdbescherming en preventieve jeugdbeschermingstaken uit zal voeren. 
Hiermee is ervoor gekozen dat Intervence zich kan verder kan ontwikkelen als specialist op het 
gebied van jeugdveiligheid in Zeeland. Om continuïteit te waarborgen kan Intervence wel diensten 
aanbieden of ontwikkelen voor andere gemeenten of derden. Op deze manier blijft de gewenste 
dienstverlening zo goed mogelijk op orde. De functies jeugdbescherming en jeugdreclassering 
worden uitgevoerd door dezelfde partij en kunnen daarmee ook preventieve diensten geboden 
worden die voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van het gedwongen kader en altijd gericht zijn op 
duurzame oplossingen. 
 
De portefeuillehouders Jeugd hebben in Zeeland gekozen voor een regionale innovatieve 
gecertificeerde instelling, omdat dit scenario als de beste mogelijkheid voor het behoud van een GI 
in Zeeland wordt gezien. Alleen op deze manier kan de gewenste schaalgrootte worden bereikt en is 
strategische samenwerking op verschillende terreinen met lokale partners mogelijk.  
 
Vanuit de gekozen positionering van Intervence als innovatieve Zeeuwse GI en het beoogde doel om 
zo de continuïteit van de jeugdzorg te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk dat er een goede 
samenwerking is met het lokale voorveld en de andere ketenpartners om de juiste expertise op het 
juiste moment in te kunnen zetten, ofwel tijdig te kunnen op- en afschalen. Intervence kan hierbij 
ingezet worden als specialist op het gebied van Jeugdveiligheid in Zeeland, waarbij er een 
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gezamenlijk streven is naar direct beschikbare hulp en duurzame oplossingen voor een veilig 
opgroeien van onze jongeren. Zo geven we samen vorm aan onze missie: Ieder kind veilig!     
 
En hoe verbinden we het lokale voorveld met de GI? 
Om een vloeiende inzet van de juiste hulp te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om goede 
samenwerkingsafspraken te maken ten aanzien van: 

1. Uitvoering van de basisdienstverlening in het wettelijk en het vrijwillig kader 
2. Verbetering van de samenwerking met de wijk-/gebiedsteams en ketenpartners 
3. Innovatie van de bestaande dienstverlening en ontwikkeling van nieuwe aanpakken 

gericht op de belangrijkste problemen met grote veiligheidsrisico’s  
 
1. Uitvoering van de basisdienstverlening. 
Intervence werkt volgens het “Generiek Gezinsgericht Werken”. Deze visie is erop gericht dat een 
kind pas veilig is als het systeem veilig is en dat gezinsmanagers breed inzetbaar moeten zijn om 
zoveel mogelijk aan te kunnen sluiten bij het principe van 1 kind, 1 gezin, 1 werker. Dezelfde 
gezinsmanager kan het gezin begeleiden bij alle vormen van jeugdbescherming. Het uitgangspunt is 
om samen met het gezin (ouders, kinderen) een plan op te stellen en gezamenlijk doelen te stellen. 
Het kind staat centraal. Het plan wordt opgesteld vanuit multidisciplinair perspectief. Daar waar 
mogelijk wordt het netwerk betrokken.  
 
In alle regio's is de intentie dat de GI aansluit op de lokale gebiedsteams of toegangsorganisatie. Om 
de transformatie verder vorm te geven, wordt hier de komende jaren een doorontwikkeling 
gemaakt. De praktijk wijst uit dat de aansluiting op elkaar nog beter tot stand komt als de 
werkplekken dicht bij elkaar liggen. Daarnaast is er overleg omtrent deskundigheidsbevordering en 
directe advisering/ ondersteuning van de lokale teams, daar waar partijen van mening zijn dat 
aansluiting een meerwaarde voor de risico-inschatting en risicobeperking kan hebben.  
 
Verder is in Zeeland een verschil in uitwerking van beleid waar te nemen tussen de verschillende 
regio’s. Onder andere in opzet, samenstelling en werkwijze van de lokale toegang, wijkteams en 
gebiedsgerichte teams. Door deze verschillen is het een uitdaging voor Intervence om flexibel aan te 
sluiten, maar in iedere regio is de aansluiting ontstaan. 
In dit kader is het wenselijk om in het kader van uitvoerbaarheid en kostenbeheersing te streven 
naar zoveel mogelijk uniformering van de werkprocessen, zowel voor de toegang als administratief. 
Het is daarom van belang eenduidige en uniforme samenwerkingsprotocollen uit te werken en in te 
voeren. 
 
Ad 2. Verbetering van de samenwerking. 
Een naadloze aansluiting tussen Intervence en het gemeentelijke veld vraagt om een gezamenlijk 
risicotaxatie instrument, met eenheid van taal. Daardoor heeft iedereen eenzelfde beeld van wat 
een onveilige situatie is. En wat we verstaan onder een crisissituatie. De ontwikkeling van een 
dergelijke gezamenlijke triage-instrument voor een goede risicotaxatie met een eenheid van taal, en 
een gezamenlijke scholing hierin, dient verder ontwikkeld te worden. Daarbij is van belang dat 
alleen het ontwikkelen van een instrument niet voldoende is. Van belang is ook de beoordeling en 
uitvoering op eenzelfde wijze door alle partijen. Daarbij is afstemming met de werkgroep 
Wachtlijsten noodzakelijk, welke zich ook aan het bezinnen is over een dergelijk instrument.  
 
Daarbij zullen er altijd complexe vastgelopen casussen zijn, met grote (veiligheids)risico’s voor de 
betreffende jongeren. Deze vragen om (nood)oplossingen. De oprichting van een expertteam kan 
hier een oplossing voor bieden. Dit expertteam bestaat uit een team van deskundigen van 
verschillende organisaties en kan met een status van geaccepteerd gezag besluiten nemen. Er wordt 
tevens gekeken naar mogelijke verbindingen met de inrichting van een Crisis Interventie Dienst voor 
geheel Zeeland, waar een aparte werkgroep momenteel mee bezig is.  
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Intervence zorgt voor goed opgeleide professionals, die werken volgens de vastgelegde 
werkmethode. Deze professionals voldoen aan de eisen van Stichting Kwaliteitskader Jeugd (SKJ)4. 
Deze professional heeft zicht op doorlooptijden en doorloopt met de gezinnen de stappen van de 
werkmethode tot en met de uitstroom. Daarbij is aandacht voor advies en consultatie aan de 
gemeentelijke toegang, waardoor de toegang wordt doorontwikkeld en een casus pas op behoeft te 
schalen naar Intervence, als de gemeentelijke mogelijkheden zijn uitgeput. En waarbij een casus 
wordt afgeschaald, op het moment dat de gemeentelijke mogelijkheden hiervoor beschikbaar zijn. 
Hierbij is extra aandacht nodig voor beschikbare begeleidingscapaciteit binnen de gebieds-
/wijkteams en de beschikbare capaciteit bij andere hulpverleners. Anders is er een gevaar op het 
langer vasthouden van casuïstiek waarmee de instroom van andere casussen wordt belemmerd en 
de wachtlijsten kunnen oplopen. Extra loopvermogen van deskundigen binnen de gebiedsteams kan 
hierbij mogelijk een oplossing bieden. Intervence zal hiertoe contact opnemen met de individuele 
gemeenten om te komen tot maatwerkafspraken.  
 
Gemeenten en Intervence beschouwen zichzelf als samen verantwoordelijk met verschillende rollen. 
Die rollen vermengen we niet. We hebben kennis van elkaars positie, belangen, expertise en weten 
wat we aan elkaar hebben. Het is belangrijk om maandelijks overleg te voeren op beleidsniveau en 
eens per kwartaal op bestuurlijk niveau.  
 
In elke samenwerking is het daarbij van belang om heldere afspraken te maken over de 
noodzakelijke informatie-uitwisseling. Dit vraagt inzet van zowel de gemeenten als van Intervence. 
Voor beide partijen geldt dat een goede communicatie zeer van belang is. Dat betekent elkaar tijdig 
te informeren over ontwikkelingen, maar ook het maken van hernieuwde afspraken m.b.t. het 
signaleren van klachten en kwaliteitsissues. Ook eenduidigheid in de communicatie is belangrijk. In 
onderstaande tabel is een voorstel opgenomen, welke informatie gedeeld dient te worden, het doel 
hiervan, alsmede op welk niveau dit dient te gebeuren.  
 

Wie Wanneer Wat Verwijzing 
Verbeterplan 

Uitvoerend niveau    
Proces coördinator 
Intervence en 
procescoördinatoren 

van de lokale 
toegang 

maandelij
ks 

Breed kwaliteitsoverleg om elkaar te 
informeren over knelpunten in de 
uitvoering.  
 

Actiepunt 1.2 
Actiepunt 1.3 
Actiepunt 3.3 
Actiepunt 4.2 

Regionaal 
expertteam 

maandelijks Bespreken complexe casuïstiek Actiepunt 3.5 

Innovatieoverleg 
(Kerngroep vanuit 
gemeenten en 
Intervence) 

Nader af te 
spreken 

Nog op te richten gezamenlijke Innovatie 
groep (“Oester 2018-2023”) die zich gaat 
richten op de ontwikkeling van vernieuwende 
aanpakken die gericht zijn op de 
kernproblemen m.b.t. jeugdveiligheid in de 
regio.  

Actiepunt 3.2  
Actiepunt 3.3 
Actiepunt 5.1 

    

Beleidsniveau    
Intervence en  
inkooporganisatie 

Maandelijks 
(naar 
behoefte) 

Contractoverleg; aantallen op de wachtlijst, 
per gemeente, alsmede overige 
ontwikkelingen. 

Actiepunt 3.5 

Programmamanager Kwartaal Samenwerking, communicatie, informatie- Actiepunt 3.4 

                                                           
4 Deze eisen houden o.a. in dat professionals moeten voldoen aan het normenkader, landelijke richtlijnen, het 
professioneel statuut en de beroepscode.  
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jeugd en Intervence  uitwisseling. Actiepunt 4.1 

Werkgroep GI Nader in te 
vullen  

 Actiepunt 3.2 
Actiepunt 4.1 

Bestuurlijk niveau    
Algemeen 
bestuurlijk overleg, 
afvaardiging van 
portefeuillehouders 
jeugd en directie 
Intervence 

Start; 
kwartaal 

Bewaken voortgang afspraken en 
samenwerking; 
Informeren over ontwikkelingen en waar 
nodig bespreken van complexe casuïstiek 
vanuit o.a. het  expertteam; 
 

 
 

 
 
Ad 3. Innovatie van de bestaande dienstverlening. 
Innovatie is het organiseren en stimuleren van vernieuwing en verbetering van het dienstenaanbod, 
om daarmee meer toegevoegde waarde voor de klant te realiseren!  Deze vernieuwing of 
verbetering kan gericht zijn op het product, het proces of de organisatie. Voor Intervence kan 
innovatie inhouden: het sterk verbeteren van bestaande dienstverlening, het ontwikkelen van 
nieuwe dienstverlening of het organiseren van optimale aansluiting op en participatie in lokale 
toegangsprocessen. In het laatste geval kan men denken aan het zo vroeg mogelijk inzetten van de 
kennis van gezinsmanagers in het toegangsproces, het overdragen van kennis en vaardigheden aan/ 
coachen en ondersteunen van de lokale wijk- en toegangsteams en het zodanig inrichten van 
organisatie en processen dat daarmee ongewenste gevolgen van wachtlijsten worden voorkomen. 
De expertise van Intervence zal in de toekomst voor een belangrijk deel ingezet worden om de 
regionale knelpunten op het gebied van jeugdveiligheid zoveel mogelijk te beperken en te 
voorkomen. Ons gezamenlijke doel is om continuïteit te bieden in kwalitatief hoogstaande hulp en 
ondersteuning en samen te werken aan een duurzame veiligheid voor onze kinderen. Zo geven we 
vorm aan de missie ‘Ieder kind veilig'. 
 
Verder zetten gemeenten en Intervence fors in op een verdere verbetering van de bestaande 
samenwerkingsafspraken en werkprocessen. Daarnaast zetten wij ook in op het doorontwikkelen 
van partnerschap door het analyseren van signalen en trends. We kijken daarbij samen naar 
oplossingen en aanpakmethodieken die gericht zijn op aanpak van de meest voorkomende en 
urgente problemen op het gebied van jeugdveiligheid in Zeeland. Deze samenwerkingsafspraken 
hebben tevens betrekking op andere ketenpartners, zoals Veilig Thuis, Raad voor de 
Kinderbescherming, voorliggende voorzieningen, landelijk werkende instellingen en 
jeugdhulpaanbieders. Van belang is de borging van de kennis en kunde m.b.t. jeugdveiligheid   te 
borgen in Zeeland.  
 
Daarbij gaan de Zeeuwse gemeenten en Intervence in de komende jaren aanzienlijk meer investeren 
in gezamenlijk partnerschap. Dat is al gestart met het opstellen van een gezamenlijke 
bestuursopdracht en visie op de ontwikkeling van Intervence tot innovatieve gecertificeerde 
instelling. We gaan in deze samenwerking uit van co-creatie. Om dit verder uit te werken, stellen wij 
de oprichting voor van een gezamenlijke Kerngroep Innovatie die zich geheel gaat richten op het 
proces van verbetering en vernieuwing, en hiermee de kernproblemen m.b.t. jeugdveiligheid in de 
regio structureel te borgen. Dit moet een kweekplaats voor pareltjes in de aanpak en het voorkomen 
van problemen in de veiligheid in meest ruime zin van Zeeuwse jeugd worden.  
Werknaam Innovatiegroep: “Oester2018-2023”. 
 
Hierbij benoemen we een aantal innovatie-speerpunten die gericht zijn op de belangrijkste 
jeugdproblematieken met grote veiligheidsrisico’s en hoge maatschappelijke lasten. Voorbeelden 
hiervan zijn de volgende: 
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 Ontwikkelen gezamenlijk risicotaxatie-instrument / triagemethodiek 

 Wachtvrije 1e hulp (prioriteit) 

 Problematische scheidingen 

 Schoolverzuim / vroegtijdig schoolverlaten 

 Kindermisbruik / Loverboy problematiek 

 Armoede (met gevolgen voor verwaarlozing, mishandeling, alcohol, drugs, criminaliteit)  

 Jeugdcriminaliteit 

 Gezinnen van statushouders 

 Zeeuwse crisisdienst 

 Gesloten jeugdhulp 

 Nieuwe thema’s 
 
De werkgroep stelt voor om de keuze en bijbehorende prioriteiten in de aanpak over te laten aan de 
werkgroep Oester 2018-2013.   
Voorstel is om te starten in 2018 met 1 speerpunt per regio.  
 
Verdere samenwerking: Verbinding justitieketen 
In Zeeland zijn samenwerkingswerkingsafspraken gemaakt tussen de gemeenten en de Raad voor 
de Kinderbescherming. Tevens is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de 
Intervence en de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast heeft iedere regio een routetafel of 
jeugdbeschermingstafel waar casussen besproken kunnen worden. Tevens is er via de 
programmamanager een relatie naar de landelijke werkgroep Zorg en Veiligheid. En er is een 
koppeling naar de overige structurele overleggen in het arrondissement, zowel ambtelijk als 
bestuurlijk.  
 
De lokale toegang dient een verzoek tot onderzoek in bij de RvdK. Ook Veilig Thuis en de GI kan een 
VTO indienen. Alle VTO's worden besproken aan de jeugdbeschermingstafel waar de RvdK aan tafel 
zit. Bij voorkeur sluiten de ouders en jeugdige (afhankelijk van de leeftijd) aan bij het overleg.  
 
Momenteel wordt gewerkt aan een logisch proces hoe om te gaan met gesloten plaatsingen in 
jeugdhulp. Insteek in Zeeland is een eenvoudiger route. Daarnaast vindt er gezamenlijk tweemaal 
per jaar een afstemming plaats met de rechtbank om de werkprocessen te optimaliseren. 
 

Hoofdstuk 3: Keuzes ten aanzien van sturing 

 
Hoe is onze overlegstructuur? 
Duurzaam partnerschap betekent dat je over en weer op elkaar kan rekenen. Afgelopen jaren is er 
gebouwd aan een overlegstructuur waarbij ideeën worden opgehaald en getoetst bij de gemeenten 
in de regio’s. De Zeeuwse gemeenten stimuleren Intervence om te innoveren. De prikkels om te 
innoveren zitten enerzijds in de co-creatie en samenwerking, anderzijds is er een financiële prikkel. 
De gemeenten hebben meerjarige afspraken met Intervence gemaakt, zodat continuïteit van 
hulpverlening geboden kan worden. De sturings-, inkoop- en financieringsstrategie komt later in dit 
document aan de orde.  
Voor de ontwikkeling van Intervence tot een innovatieve gecertificeerde instelling binnen het 
Zeeuwse zorglandschap werken we samen in een projectstructuur. Er is een stuurgroep en een 
werkgroep geformeerd. Ook de Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland is betrokken bij de 
werkgroep, zodat we borgen dat de gemaakte afspraken ook in de praktijk worden toegepast.  
 
Daarnaast is er een bestuurlijk netwerk voor samenwerking in Zeeland met de Task Force Jeugd en 
de Werkgroep Zorgaanbieders 
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Waar sturen we naar toe? Waar focust de sturing zich met name op? 
Uit de gespreksleidraad van de VNG: "De opdracht is ervoor te zorgen dat er altijd 
jeugdbescherming en - reclassering beschikbaar is voor alle doelgroepen, die wordt geleverd door 
levensvatbare GI's met een duurzaam perspectief (3-5 jaar)." 
 
De gespreksleidraad suggereert de volgende opties waarop de sturingsfocus zou kunnen liggen: 
doelen (output of outcome); kwaliteit van de organisatie / uitvoering; kosten en aantallen. 
 
De volgende focus biedt de breedste dekking: "Ieder kind veilig"   
Dit is de gezamenlijke ambitie van Intervence en de Zeeuwse gemeenten. Het voorstel is om deze 
ambitie gezamenlijk te maken, om daar samen naar toe te sturen. 
 
Deze focus vraagt inzet en verantwoordelijkheid nemen van zowel de gemeenten als Intervence. 
Wanneer er sprake is van veiligheidsrisico’s dan is handelen noodzakelijk. Dit betekent tijdig de 
juiste actie ondernemen om de best passende en beschikbare zorg in te zetten, zodanig dat de 
onveiligheid, de ontwikkelingsbedreiging en de risico’s op recidive van jeugdcriminaliteit worden 
weggenomen of tot een minimum beperkt. 
 
Om deze brede veiligheidsrisico’s te kunnen beheersen is het noodzakelijk om te sturen op: 

1. Tijdigheid van handelen 
2. Inzet van de juiste hulpverlening 
3. Relevante informatievoorziening     

 
Hoe concretiseert dit zich? 
 Intervence en gemeenten willen gezamenlijk voorkomen dat kinderen in onveilige situaties 
verblijven. Wanneer de kinderrechter een uitspraak doet, is een GI verplicht om de zaak binnen vijf 
werkdagen in behandeling te nemen. Daarnaast geldt voor preventieve jeugdbescherming de 
prestatieafspraak dat zaken binnen 15 dagen worden opgepakt. Innovatie op het gebied van 1e hulp 
zonder wachten kan hier een uitkomst bieden. Dit thema wordt meegenomen in de Innovatiegroep 
“Oester2018-2023”  
 
Hoe houden we zicht op de voortgang? 
Het is van groot belang  te volgen of we op koers liggen. Daarvoor is het nodig een goed inzicht te 
hebben in de outcome, waarvoor momenteel een landelijke pilot loopt. We kunnen hierbij mogelijk 
gebruik van de Zeeuwse monitor sociaal domein als deze gezamenlijk is vastgesteld. Om de 
voortgang van het later opschalen naar Intervence, alsmede het eerder afschalen naar het 
gemeentelijke veld te volgen, is het van belang het aantal cliënten van Intervence, alsmede de 
behandelduur bij Intervence, nauwgezet te volgen. Tevens heeft de IJZ de opdracht gekregen om 
een monitor jeugdhulp met bijbehorende sturingsinstrumenten te ontwikkelen.  
 

Hoofdstuk 4: Keuzes ten aanzien van de inkoopstrategie 

 
Dit hoofdstuk en het volgende hoofdstuk gaan in op de verschillende keuzes die gemaakt kunnen 
worden rondom inkoopstrategie en financieringsstrategie. Deze hoofdstukken geven kaders en 
richtingen mee voor een nieuw contract. In het laatste gedeelte van 2017 zullen de beschreven 
keuzes en kaders nader uitgewerkt worden en geconcretiseerd.  
 
Contract 

“De Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland is opgericht door de 13 gemeenten in Zeeland en is 
ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst 
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Zeeland. (…) De Zeeuwse gemeenten hebben de taken en verantwoordelijkheden horend bij de 
inkoop van jeugdhulp overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling. (….)De IJZ houdt een 
aanbesteding voor Jeugdhulp (op basis van de Jeugdwet) en op basis van het beleid van de 
Zeeuwse gemeenten.  
Bij deze aanbestedingsprocedure kunnen alle aanbieders van jeugdhulp, ondersteuning en/of 
zorg in het kader van de Jeugdwet naar aanleiding van dit inkoopdocument op TenderNed een 
inschrijving doen, mits zij voldoen aan alle criteria die hieraan in dit inkoopdocument worden 
gesteld. De inkooporganisatie sluit met alle inschrijvers die voldoen aan de in dit document 
opgenomen geschiktheidseisen elk afzonderlijk een overeenkomst.” (Inkoopdocument 
Jeugdhulp Zeeland, 2017 e.v.).”  

 
Het bovenstaande citaat e.v., opgesteld door de inkooporganisatie, geeft aan dat in de regio 
Zeeland gekozen is voor een aanbestedingsprocedure voor alle vormen van specialistische 
jeugdhulp en niet voor een subsidieregeling. Er is voor de GI’s geen uitzondering gemaakt in de 
aanbesteding. De aanbesteding voor jeugdhulp in Zeeland is voor 2017 t/m 2019 dusdanig 
vormgegeven dat er continue toetredingsmogelijkheden zijn voor nieuwe aanbieders.  
 
Voor de periode 2017 t/m 2019 is er een raamovereenkomst tussen Intervence en de 
inkooporganisatie (regio Zeeland). Deze raamovereenkomst biedt de optie om te verlengen met 
twee maal 1 jaar, dus maximaal t/m 2021. Aangezien continuïteit van hulpverlening beoogd wordt, is 
het beter om te verlengen in periodes van 3 jaar, met de mogelijkheid van jaarlijkse inhoudelijke 
bijstelling van de samenwerkingsovereenkomst.  
 
Op landelijk niveau wordt er veel geschreven en nagedacht over het type contract en de wijze van 
contractering voor de GI’s. Staatssecretaris Van Rijn verwijst in zijn ‘Kamerbrief over de voortgang 
jeugdhulp’ naar een onderzoek wat uitgevoerd wordt door de VNG-subcommissie Jeugd en de 
werkgroep ‘Integrale bekostiging jeugdhulp’. Inmiddels is het Rebel-rapport verschenen, met daarin 
aanbevelingen voor de financiering van de GI’s. Tevens is van de VNG  het rapport Duurzame 
borging JB/JR verschenen in oktober 2017. 
 
 
Partnerschap en samenwerking 
De contractduur is een bron voor de prikkels en zekerheden die uitgaan van een contract op het 
gebied van samenwerking, bedrijfsvoering, transformatie en innovatie.  
Hoe korter de looptijd van een contract hoe groter de onzekerheid voor gemeenten en GI. Een 
éénjarig contract betekent op korte termijn mogelijk een nieuwe aanbestedingsronde met alle 
administratieve lasten van dien voor beide partijen. Doordat het contract maar garanties voor één 
jaar biedt, beperkt het de bestaanszekerheid van de GI, met als gevolg dat de organisatie niet of 
nauwelijks investeert, omdat de kosten vaak niet binnen een jaar terugverdiend zijn. Dit levert ook 
voor de gemeenten nadelige effecten op, transformeren en innoveren vergt immers tijd.  
Een meerjarig contract met vaste afspraken biedt de meeste zekerheid voor gemeenten en GI. Het 
levert minder administratie op en gemeenten en GI leren elkaar kennen en vertrouwen. Op deze 
wijze kan partnerschap groeien en de transformatie vorm gegeven worden, te beginnen met de 
oprichting van een gezamenlijke innovatiegroep die aan de slag gaat met de ontwikkeling van 
passende aanpakken op de vastgestelde speerpunten. Hierbij is het van belang dat er goede 
afspraken gemaakt worden om te voorkomen dat gemeenten of GI de focus verliest.  
 
Dit betekent dat het wenselijk is om een meerjarig contract te sluiten tussen gemeenten en 
Intervence. De contractuele optie om twee keer een jaar te verlengen is gezien de genoemde 
nadelen van kortdurende contracten geen goede optie. 
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In 2018 moet de slag gemaakt worden naar een toekomstbestendig meerjarencontract wat past 
binnen de ambities van gemeenten en Intervence en binnen de nieuwe kaders vanuit het Ministerie 
van V&J. Zeeuws breed is in september gestart met de bestuursopdracht transformatie 
jeugdhulppercelen, waar dit onderdeel van uitmaakt. De resultaten hiervan zijn in april 2018 te 
verwachten. 
 
De samenwerking tussen de reguliere GI (Intervence), de landelijke GI’s voor specifieke doelgroepen 
(WSG en LdH) en gemeenten wordt vormgegeven in de werkgroep GI. In artikel 3.1 lid 5 van de 
Jeugdwet staat expliciet vermeld dat de samenwerking tussen GI, Raad voor de Kinderbescherming 
en College B&W vastgelegd is in een protocol. Dit protocol is in Zeeland nog niet opgesteld. De 
komende periode dient hier concrete invulling aan gegeven worden. Het doel is gezamenlijk 
optrekken in het formuleren van haalbare contract- en procesafspraken en transformatiedoelen. 
Verder kunnen praktische zaken in dit overleg afgestemd worden. Zowel de WSG als LdH zijn 
afzonderlijk gecontracteerd door IJZ.  
 
Voorbeelden van praktische procesafspraken zijn verhuizingen van de jeugdige naar of uit regio 
Zeeland, het overdragen van een jeugdige naar een andere GI in verband met een specifieke 
doelgroep of op eigen verzoek.  
 
Toekomst 
De hoofdlijn van het VNG advies is om te kiezen voor één wijze van inkoop volgens de systematiek 
van aanbesteden òf subsidiëren, waarbij op termijn de voorkeur uitgaat naar de procedure van een 
subsidietender. Beide keuzevarianten hebben ieder hun verschillende voor – en nadelen. 
Voor de continuïteit en doorontwikkeling van de hulpverlening is het noodzakelijk om meerjarige 
bekostigingsafspraken te maken met Intervence, zodat de personele capaciteit op orde gehouden 
kan worden en noodzakelijke investeringen gedaan kunnen worden in deskundigheidsbevordering 
en innovatie. 
 

Hoofdstuk 5: Keuzes ten aanzien van de financieringsstrategie 

 
Bekostiging 
In de sturingsvisie en de visie op het specialistisch zorglandschap in Zeeland is de bestuurlijke 
ambitie geformuleerd om in de jeugdhulpregio Zeeland te groeien naar resultaatgerichte sturing en 
zo mogelijk bijbehorende bekostiging van jeugdhulp. 
 
In 2016 heeft de Jeugdhulpregio Zeeland aanbieders van jeugdhulp gecontracteerd voor de periode 
2017-2019. Deze contractering ging weliswaar uit van inspanningsverplichting (P*Q) bij aanvang van 
de contractperiode, maar in alle contracten is de ambitie opgenomen om te transformeren naar 
andere uitvoeringsvarianten (Outputgericht en Taakgericht).  
Voor de GI’s is de huidige bekostigingsvorm nog P*Q per traject. Deze bekostigingsvorm is niet 
bevorderlijk voor de innovatie en doorontwikkeling van de hulpverlening. Dit komt niet overeen met 
de wensen van de gemeenten en Intervence. In de praktijk is de inspanningsverplichting niet waar te 
maken, zo blijkt uit de wachtlijsten. Dat betekent dat gemeenten hun zorgplicht niet kunnen 
waarmaken, Intervence haar ambitie niet altijd kan realiseren, met stress op de relatie tot gevolg. 
Deze situatie is anno oktober 2017 door beide partijen onderkend en beslist onwenselijk bevonden. 
Om dit kordaat aan te pakken is een Verbeterplan ontwikkeld dat op 8 november 2017 wordt 
beoordeeld en vastgesteld in een bestuurlijk overleg met de gemeentelijke portefeuillehouders.  
Om de ambities t.a.v. beschikbaarheid JB en JR te kunnen waarmaken - en de gewenste 
transformatie te kunnen realiseren, zijn er andere afspraken noodzakelijk. Hiertoe wordt een 
voorzet gedaan in het bovengenoemde Verbeterplan.  
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De gewenste vorm van financiering moet het mogelijk maken dat:  

 de gemeenten de garantie hebben dat JB en JR altijd beschikbaar zijn - conform de ambitie 
Ieder kind veilig; 

 de gemeenten met betrekking tot de kosten en resultaten van jeugdbescherming & 
jeugdreclassering niet voor verrassingen komen te staan; 

 de gemeenten zekerheid hebben dat transformatie en innovatie plaatsvindt langs vooraf 
bepaalde inhoudelijke lijnen en binnen vooraf bepaalde financiële kaders; 

 de innovatie beklijft en leidt tot structurele verbetering van het primair proces; 

 de GI bestaanszekerheid heeft om haar kerntaken (JB/JR) uit te kunnen voeren; 

 de GI de mogelijkheid heeft de gewenste innovatie doelen te behalen; 

 de GI daardoor in de positie komt dat zij sterke medewerkers aan zich kan binden en tot een 
stabiele organisatie kan ontwikkelen. 

 
Wachten met transformeren en Innoveren tot na de lopende contractperiode is zeer onwenselijk. 
Het is wel belangrijk dat iedere vorm van financiering past binnen de aanbestedingswet welke tot en 
met 2019 leidend is in combinatie met de huidige raamovereenkomst5.  
In de Visie op het Specialistisch Zorglandschap in Zeeland en de huidige contracten voor de periode 
2017-2019 is de ambitie uitgesproken om te groeien naar een resultaatgerichte sturing en zo 
mogelijk bijbehorende bekostiging. Om hier naartoe te kunnen groeien is een stabiele en 
levensvatbare organisatie nodig. Voor de GI’s is de huidige bekostigingsvorm gebaseerd op een 
inspanningsverplichting [P*Q], ofwel een financiering per uitgevoerd product/overeengekomen 
traject. Een dergelijke bekostigingsgrondslag geeft veel fluctuaties (pieken en dalen) in de 
inkomsten en is niet bevorderlijk voor de continuïteit en stabiliteit van de organisatie. Bovendien 
werkt een dergelijke bekostiging niet stimulerend voor doorontwikkeling en vernieuwing van de 
hulpverlening. Hiermee blijft de wenselijke innovatie en transformatie achter op de ambities!   
 
Op grond van bovenstaande situatie en voorgaande keuzes, wordt voorgesteld om binnen het 
huidige aanbestedingscontract de financiering voor 2019 en verder te baseren op nieuw te 
ontwikkelen bekostigingsarrangementen en waar nodig bevoorschottingsafspraken. De kosten 
worden hierbij vooraf begroot op grond van de jaarlijkse OVA-prijsindex (Overheidsbijdrage in de 
Arbeidskostenontwikkeling), de productievolumes van het voorgaande jaar en de prognose van de 
te leveren diensten voor het komende jaar.  (Zie bijlagen voor de prognose van 2018). De 
bijbehorende uitgangspunten en randvoorwaarden, zoals in de notitie van de werkgroep GI 
benoemd, kunnen in een jaarlijkse contractbijlage worden beschreven.  
 
Om de budgetverdeling over de verschillende dienstverleningsvormen zo zuiver en transparant 
mogelijk te houden, wordt voorgesteld om de financiering te koppelen aan de eerder onder 
beleidskeuzes beschreven driedeling. Te weten: 
 

1. Basisdienstverlening; op grond van de ontwikkeling in de productievolumes over 2017 en 
de prognose voor 2018 bedraagt het budget hiervoor € 8,2 miljoen, op basis van PxQ. De 
onderbouwing dit bedrag en de prognoses vindt u in de bijlage 2. 

2. Verbetering en doorontwikkeling van de samenwerking. Om de samenwerking met de 
lokale wijk- en gebiedsteams en de toegangsloketten te optimaliseren, is extra inzet van de 
specialistische kennis en ervaring van Intervence bij de lokale teams  nodig. Dit om samen 
met de gemeentelijke toegang warm op- en afschalen verder mogelijk te maken en een 
eerste globale screening te doen op veiligheidsrisico’s. Het is belangrijk om elkaar in de 
dagelijkse praktijk snel en gemakkelijk te vinden om zo onnodig wachten op de juiste hulp te 

                                                           
5 Tenzij de landelijke ontwikkelingen tot andere gevolgen leiden.  
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kunnen voorkomen. Om hier invulling aan te geven worden per gemeente hierover 
maatwerkafspraken gemaakt. Dit naar voorbeeld van de goede pilotervaringen t.a.v het 
‘extra loopvermogen’ binnen Zeeland. 

3. Innovatie; om vernieuwing te realiseren is een voortdurend proces nodig dat inzet vraagt 
van mensen met specifieke competenties en kwaliteiten. Een dergelijk proces mag niet 
afhankelijk zijn van ruimte in wisselende productiepieken en dalen. Daarom is voor innovatie 
een afzonderlijk budget nodig dat per project kan worden vastgesteld op basis van een 
projectplan met een bijbehorende begroting van kosten en verwachte resultaten en 
rendementen.  
 
Een gangbare investeringsrichtlijn voor innovatie is ~5-10% van het jaarlijkse totaalbudget. 
Op basis van een productieomzet van € 8,5 miljoen zou dat neerkomen op een jaarlijks 
innovatiebudget tussen de € 0,5 tot € 1 miljoen. Afhankelijk van de belangen en de 
(kosten)risico’s van betrokken partijen, zal steeds per businesscase gezocht worden naar 
verschillende financieringsbronnen voor het betreffende innovatieproject. Voor een 
gezonde bedrijfsvoering op de langere termijn heeft Intervence als zelfstandige organisatie 
een transformatie / innovatiebudget nodig van ongeveer € 1,5 miljoen. 
 
 

Hoofdstuk 6: Acties en besluiten. 

De werkgroep GI identificeert de volgende acties om invulling te geven aan dit plan, vraagt 
instemming om deze acties vast te stellen en borgt deze acties in de genoemde werkgroepen en 
overlegstructuren; 
 

Nr.  Omschrijving Actiehouders 

1 Basisdienstverlening 
Bekostigingssystematiek 2019 uitwerken in kader van 
bestuursopdracht transformatie. Voor 2018 zijn de kosten 
hiervan op basis van de prognose: € 8,2 miljoen. 

Maakt deel uit van de 
bestuursopdracht van de 
Werkgroep Transformatie 

2 Doorontwikkeling 
Inzet van Intervence in de wijk- en gebiedsteams; 
 

a.Behoefte verkennen van gewenste inzet van 
Intervence’ expertise binnen de toegang  

 

 
 
 
 
 
 
 
Intervence 

3 Innovatie 
De werkgroep ‘Oester 2018-2023’ identificeert 
innovatieprojecten voor de verdere doorontwikkeling naar 
een innovatieve GI. De projecten worden op basis van 
businesscases geconcretiseerd, alsmede de dekking. 

Werkgroep Oester 2018-2023 
oprichten 

   

 Overige acties  

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

Werkgroep GI 
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5. De werkgroep volgt de voortgang op van het verbeterplan 
van Intervence 

Werkgroep GI. 

6. De in hoofdbijlage 1 beschreven communicatiemomenten 
worden geïnitieerd en ingepland 

Programmamanager, 
Inkooporganisatie, Intervence 

7. De volgende onderwerpen dienen doorontwikkeld te 
worden en maken daarom deel uit van de volgende 
bestuursopdracht voor de werkgroep GI:  
 

a. Doorontwikkeling van de GI tot een innovatieve GI 
en de oprichting van een gezamenlijke 
innovatiegroep van de gemeenten en Intervence 
(Oester 2018-2023). Gezamenlijk worden thema’s / 
speerpunten en ontwikkel-ideeën voor de 
komende jaren vastgesteld en geprioriteerd. 
Daarbij worden per thema businesscases 
uitgewerkt waarin de beoogde resultaten zijn 
beschreven en wordt aangegeven welke financiële 
middelen nodig zijn om de doelstellingen te 
behalen. De uitgewerkte businesscases worden ter 
goedkeuring en besluitvorming voor de start van 
de uitvoering voorgelegd aan de 
portefeuillehouders en eventuele gemeentelijke 
colleges.  
 

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

c. De werkgroep GI gaat samen met de werkgroep 
Wachtlijsten in overleg met de gemeenten, 
Intervence, het expertteam en zorgaanbieders 
voor het verkennen van mogelijkheden voor de 
ontwikkeling van een gezamenlijk triage 
instrument voor Zeeland. 
 
 

Werkgroep GI  
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Bijlage 1: Gebruikte afkortingen 

 

AMK  Advies en Meldpunt Kindermishandeling 
ASHG  Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld 
GI  gecertificeerde instelling 
JB  Jeugdbescherming 
JBT  Jeugdbeschermingstafel 
JR  Jeugdreclassering  
LdH  Leger des Heils 
LWI   landelijk werkende (gecertificeerde) instellingen 
RvdK  Raad voor de Kinderbescherming 
TFJ  Task Force Jeugd Zeeland 
VNG  Vereniging Nederlandse Gemeenten 
VT  Veilig Thuis 
VTO  Verzoek tot onderzoek 
WSG  William Schrikker Groep 
SKJ  Stichting Kwaliteitsregister Jeugd 
GGD  Gemeentelijke gezondheidsdienst 
NJI  Nederlands Jeugd Instituut 
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Bijlage 2: Prognose productoverzicht 2018  
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Bijlage 3: Beschrijving dienstverlening 2A Verbetering samenwerking  

Intensivering Samenwerking Gemeentelijke Toegang 
 
Doel:  
Realiseren van een intensieve en professionele samenwerking in-en-met de lokale gemeentelijke toegang 
d.m.v. een structurele aanwezigheid van de gezinsmanagers bij de wijk- en gebiedsteams om op basis van een 
geïntegreerde expertise tot een gezamenlijke inschatting, beeldvorming en besluitvorming van de 
problematiek te komen. Hiermee willen we een vloeiend klantproces realiseren met een tijdige inschakeling 
van de best passende zorg voor onze jeugdige cliënten.  
 
Deze dienstverlening is bedoeld als een stevig fundament voor een verdere uitbouw van de onderlinge 
samenwerking en professionalisering van de toegangsloketten. Deze basisafspraken kunnen naar behoefte 
worden uitgebreid met aanvullende inkoopafspraken voor de inzet van de Intervence specialisten voor bijv. 
GGW-coaching, deskundigheidsbevordering deelname aan opschaaltafels, expertteam ed.      
 
Activiteiten: 

 Beschikbaarheid van Intervence specialisten op locatie met vaste dagdelen per week conform de 
gemeentelijke verdeelsleutel  

 Bieden van een vast aanspreekpunt per gemeentelijk loket met een vaste waarneming bij 
afwezigheid en ziekte 

 Eerste beoordeling en verheldering van hulpvragen bij complexe problematiek 

 Eerste Inschatting van de veiligheidsrisico’s bij nieuwe complexe hulpvragen 

 Periodieke evaluaties van de ingezette begeleidingstrajecten 

 Vraagbaak-functie voor de toegangsmedewerkers  

 Beoordelen en adviseren t.a.v. het op- en afschalen van de hulpverlening 
 
 
 
Kosten: 

 Inzet van een vertegenwoordiging van 8 teams voor 8 uur/2 dagdelen per week met een totaal van 
64 uur per week gedurende 40 weken per jaar tegen een tarief van € 120,- per uur (excl. btw), zijnde 
een totaalbedrag van € 307.200,- per jaar voor geheel Zeeland  

 Deze kosten worden betaald in de maandelijkse bevoorschotting  
 
 
Randvoorwaarden: 

 Verdeling van het totaal aan beschikbare uren per loket op grond van een gemeentelijke 
verdeelsleutel vanuit de Inkooporganisatie 

 Inzet van deze uren is niet van toepassing op de reguliere caseload en lopende Intervence casuïstiek 
(caseload-vrije inzet van capaciteit) 

 Aansluitend op de casusverantwoordelijkheid van de gemeentelijke medewerkers 

 Intervence is verantwoordelijk voor de training, coaching, begeleiding en facilitering van deze 
medewerkers 

 Ingangsdatum: afhankelijk van de besluitvorming t.a.v. de adviesnotitie van de Werkgroep GI.    Enige 
inregeltijd m.b.t. personele capaciteit is noodzakelijk.      
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Bijlage 4: Totaaloverzicht risicoanalyse 

 
Om aanvullende handvatten te geven voor de doorontwikkeling van Intervence, heeft de werkgroep 
GI een risicoanalyse opgesteld. Deze risicoanalyse gaat uit van de volgende processtappen: 

 Contract;  

 Tarieven; 

 Berichtenverkeer/verantwoording; 

 Regio; 

 Marktontwikkeling. 
 
Per processtap is het risico omschreven, alsmede de oorzaak van dit risico. Daarna is een weging 
toegekend aan elk risico. Daarbij heeft zowel de kans als de ernst van het risico een cijfer gekregen 
tussen de 1 en de 10, waarbij 10 het hoogste risico aangeeft. Door de kans en de ernst met elkaar te 
vermenigvuldigen, resulteert een eindcijfer. Dit heeft geresulteerd in lijst, waarvan 7 onderwerpen 
een risico hebben van 80 punten of meer. 
 
 
 
Risico Score Acties 

Visie van de innovatieve GI 
komt niet tot zijn recht 

80 Het samenwerken in de werkgroep GI en het 
handelen naar de acties van dit stuk zorgt ervoor 
dat gemeenten en Intervence dezelfde taal 
ontwikkelen en dezelfde doelen nastreven.  

 
Gevoelige gegevens zijn 
openbaar bij het 
berichtenverkeer 

 
80 

 
Het berichtenverkeer is per 1 januari 2018 
geautomatiseerd. actie opgenomen door de 
inkooporganisatie..  

 
Beperkt 
hulpverleningsaanbod van 
andere zorgaanbieders 
(kleine jeugdzorgregio, 
Zeeland) 

 
81 

 
Dit is een gegeven voor Zeeland, in de ‘Visie op het 
zorglandschap’ wordt dit meegenomen.  

 
Lastige werving  kwalitatief 
goed personeel. Inzetten 
flexibel personeel beperkt 
mogelijk. 

 
81 

 
Ook dit is opgenomen in de visie op het 
zorglandschap. Tevens zijn er acties uitgezet door 
Via Zorg om de arbeidsproblematiek bespreekbaar 
te maken. Verschillende zorgaanbieders zijn 
hierover in gesprek met de gemeenten. 

 
Caseload onder druk 

 
81 

 
Binnen Intervence is binnen het Verbeterplan  
aandacht voor het presteren volgens de gestelde 
normen met een specifiek auditprogramma en 
bijbehorend actieplan (opleiding, begeleiding, …?) 

 
Ontstaan van wachtlijsten 
en daarmee onveiligheid 
voor gezinnen 

 
81 

 
Dit risico is meegenomen in de afweging van de 
portefeuillehouders Jeugd, in hun visie om 
Intervence te laten door ontwikkelen naar een 
innovatieve GI.  
Samenwerking met lokale toegang en andere 
aanbieders zijn concrete acties ter voorkoming van 
wachtlijsten. 
 

Het onvoldoende succesvol 81 Dit risico is meegenomen in de afweging van de 
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uitvoeren van 
innovatietrajecten, 
mislukken van de 
transformatie met het naar 
voren kantelen van de 
kennis van de GI.  

portefeuillehouders Jeugd, in hun visie om 
Intervence te laten door ontwikkelen naar een 
innovatieve GI. 
Het opvolgen van de acties uit dit stuk zorgen voor 
het succesvol uitwerken van de transformatie. 
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Hoofdbijlage 2 – Verbeterplan Intervence 
 

Dit betreft een afzonderlijk plan, dat op 8 december 2017 is goedgekeurd door de 

portefeuillehouders van de gemeenten. 

Aan Inkooporganisatie Jeugdzorg Zeeland 

Olga Idema | Ed Magnée 

Van Intervence 

Nelleke Groenewegen, Bestuurder 

Datum 30 oktober 2017 

Betreft Verbeterplan GI Intervence t.b.v. Zeeuwse cliënten 

Versie 3.0; definitieve versie  

 

Aanleiding 
Stichting Intervence heeft op 10 oktober 2017 namens de portefeuillehouders jeugd van de dertien Zeeuwse 
gemeenten van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland / Programmamanager Jeugd een brief ontvangen 
waarin de onvrede is uitgesproken ten aanzien van het functioneren van Intervence. In deze brief is verzocht 
tot aanlevering van een Verbeterplan uiterlijk 27 oktober 2017. 
 
Bewustwording en verantwoordelijkheid 
Als Intervence vinden we het spijtig dat we zijn overvallen tijdens een overleg met de Programmamanager 
Jeugd met de bestuursopdracht, waardoor de inhoud van het overleg drastisch wijzigde.  
We zijn ons bewust van de huidige knelpunten met betrekking tot de continuïteit en kwaliteit van de 
jeugdhulpverlening in brede zin en specifiek op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering.  
We nemen dan ook volledig onze verantwoordelijkheid hierin. Dit in lijn met de reeds lopende acties om onze 
dienstverlening en organisatie verder te optimaliseren en nog beter te richten op de bestaande 
jeugdproblematiek waarin de veiligheid van onze jongeren in het gedrang dreigt te komen.  
 
Met dit schrijven willen we de hoofdlijnen schetsen van de maatregelen die we met onmiddellijke ingang gaan 
doorvoeren en opstarten. Hierbij zal de eerste prioriteit gegeven worden aan het zo snel mogelijk wegwerken 
van de bestaande knelpunten op het gebied van  wachtlijsten en kritieke dossiers. In dit kader zullen we ook 
nadrukkelijker gaan sturen op de primaire taken van onze gezinsmanagers en het actief signaleren van 
knelpunten elders in de keten van dienstverleners. Voor de middellange en lange termijn zetten we, naast de 
voortzetting van de korte termijn acties, vooral in op verdere ontwikkeling van ons dienstenaanbod en 
innovatie.  
 
Verbeterplan 
Naar aanleiding van het verzoek om op zeer korte termijn te komen tot een Verbeterplan, heeft Intervence 
intern een ‘crisissituatie’ afgekondigd en meteen de volgende dag de opdracht gegeven aan alle betrokken 
afdelingen om in overleg met hun medewerkers binnen 1 week met een concept Verbeterplan te komen voor 
de benoemde knelpunten. Dit heeft geleid tot een drietal interne Verbeterplannen met geformuleerde acties 
voor de korte termijn tot 31 december 2017 en middellange, van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 en de langere 
termijn vanaf 1 juli 2018. 
 
Op basis van deze Verbeterplannen is op 24 oktober 2017 een (verplichte) voorlichtingsbijeenkomst voor het 
personeel georganiseerd, waarin de richting van de verbeteracties zijn aangekondigd en een aantal 
organisatorische maatregelen per direct zijn afgekondigd.  
 
Onderstaand treft u een samenvatting van de uitgewerkte en geplande verbeteracties die moeten leiden tot:             

 Het verbeteren van de kwaliteit van de lopende begeleidingstrajecten 

 Het wegwerken en voorkomen van de wachtlijsten m.b.t. casussen waarvan de genormeerde 
wachttijden worden overschreden  
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 Het verbeteren van de samenwerking met de gemeentelijke (toegangs)organisaties en de betrokken 
netwerkpartners 

 Nieuwe impulsen voor het versnellen van de innovatie van onze dienstverlening en transformatie 
naar een meer markt- en vraaggerichte organisatie, die actief is in een sociaal maatschappelijk 
netwerk. (Dit met verwijzing naar de actiepunten in het VNG-statement 24-uurssessie 
Zorglandschap, passende hulp voor alle jeugdigen in Nederland: 1. Versterken en verbeteren van de 
ketensamenwerking, 2. Leren van elkaar versnellen en 3. Passende hulp bieden, ook bij complexe 
problemen) 

 
Wensen van de gemeenten en Inkooporganisatie Jeugd Zeeland 

In de brief worden maatregelen gevraagd die gericht zijn op verbetering van de: 

 Kwaliteit van dienstverlening 

 Beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers 

 Ontwikkeling en vernieuwing van de organisatie en een open bedrijfscultuur 

 Ontwikkeling van een lange termijnvisie op de GI-functie in Zeeland en de samenwerking met 

gemeenten en ketenpartners   

Doel Verbeterplan 

Op basis van de genoemde verbeterpunten benoemen we onderstaand de acties die tot doel hebben om de 

bestaande knelpunten aan te pakken en weg te nemen. We volgen hierbij de genoemde punten uit de brief, 

waarbij we tevens per actie aangeven binnen welke termijn ze opgepakt worden.  

 

Maatregelen  

1. Bevordering van de kwaliteit van dienstverlening aan Zeeuwse cliënten 
Nr. Actiepunt Datum 

1. Opvraag, beoordeling en aanpak van de lopende dossiers waarover 
zorgen zijn bij de bestuurlijke overlegtafel  

Opvraag: 25-10-2017 
Beoordeling en aanpak 
afgerond voor 01-12-2017 

2. Inrichten van een centraal coördinatiepunt met de te benoemen 
Intervence Procescoördinator voor issues bij gemeenten, waarvoor we 
per direct een teammanager vrijmaken (operationeel niveau, gericht op 
dossiers). 

Start per 01-11-2017 

3. Uitvoeren van een maandelijks kwaliteitsoverleg van de Intervence 
Procescoördinator met de procescoördinatoren van de gemeenten, 
betreffende operationele procesgang en mogelijke verbeteringen daarin 
(tactisch niveau). Bij voorkeur Zeeuws breed! 

Nader af te stemmen 
Voorstel per 01/01/2018 

4. Extra coachen van onze startende gezinsmanagers op de kwaliteit van 
begeleiding en dossiervorming. 

Start per 01-11-2017 

5. Intensiveren van het huidige kwaliteitsmanagement, met aanstelling van 
een aanvullende kwaliteitsfunctionaris, gericht op meer sturing, 
bewaking en borging van de vastgestelde werkprocessen en /afspraken  

Start per 01-11-2017 

 

2. Verbeteren van de beschikbaarheid van gezinsmanagers 
Nr. Actiepunt Datum 

1. Prioriteit geven van aan de kerntaken van de gezinsmanagers, waardoor 
ruimte ontstaat om de bestaande wachtlijst direct te verdelen over de 
teams. 

Wachtlijst verdeeld per 
Afgerond per 01-11-2017 
Ketenafspraken nader af 
te stemmen   

2. Vergroten van de caseload van nieuwe startende medewerkers d.m.v. 
extra coaching. 

Start per 01-11-2017 

3. Het benoemen van een interne ‘werkverdeler’ die gaat monitoren op Start per 01-12-2017 
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beschikbare capaciteit en verdeling van de werkopdrachten over de 
regio´s. 

4. Waar mogelijk afschalen van lopende dossiers en terugleiden naar de 
wijk- en gebiedsteams waardoor capaciteit aan de voorkant vrijkomt. 

Start per 01-11-2017 

5. Inzetten van specialistische kennis voor het bespreken van dossiers bij de 
wijk- en gebiedsteams met als doel de veiligheidsrisico’s in kaart te 
brengen en samen met de gebiedsteams de best passende acties uit te 
zetten. 

Start per 01-01-2018 

6. Het verkennen van de mogelijkheden voor het inrichten van een 
Intervence-flexpool, waardoor een reserve aan oproepbare personele 
capaciteit wordt opgebouwd (ZZP, oud-medewerkers, etc.) 

Start verkenning per 
01-11-2017 

7. Verkennen van mogelijkheden tot versnelde inzet en doorstroming van 
personeel tussen de betrokken ketenorganisaties in samenwerking met 
het Arbeidsplatform Zeeland. 

Nader te bepalen 
In onderlinge afstemming 
met ketenpartners  

 

 

3. Bevorderen van de ontwikkeling en vernieuwing  van de organisatie 
Nr. Actiepunt Datum 

1. Doorstart van de interne Kerngroep Innovatie met opdracht voor het 
ontwikkelen van nieuwe dienstenconcepten gericht op de 
kernproblemen binnen de gemeenten (zie voorstellen van 25-10-2017 in 
de notitie werkgroep GI). 

Start per 01-11-2017 

2.  Oprichten van gezamenlijke innovatiegroep met gemeenten, zoals 
voorgesteld in de notitie van de Werkgroep GI versie 25-10-2017, ‘Oester 
18-23’ met opdracht voor benoeming en aanpak van belangrijkste 
maatschappelijke jeugdproblematiek 

Afstemming met 
werkgroep GI op 
31/10/2017 

3. Vanuit periodiek kwaliteitsoverleg met gemeenten, ophalen van ideeën 
voor verbetering en vernieuwing  door de centrale procescoördinator en 
relatiemanager. 

Nader af te stemmen 
Voorstel per 01-01-2018 

4. Nieuwe afspraken maken met de Programmamanager Jeugd en de 
Inkooporganisatie m.b.t. samenwerking, communicatie en informatie-
uitwisseling. 

Start per 01-02-2018 

5. Invoeren van een maandelijks uitvoeringsoverleg van de Relatiemanager 
en Intervence Procescoördinator met de 
Inkooporganisatie/Programmamanager om tot verbetering en 
uniformering te komen van procesafspraken en eventuele 
escalatiedossiers te bespreken. Hierbij kan tevens verbinding gelegd 
worden met het op te richten Zeeuwse Expertteam  

Uitvoeringsoverleg start 
per 01-12-201, nader 
afstemmen 
 
Overleg t.a.v. Expertteam 
start per 15-11-2017 

6. Eens per kwartaal voeren van bestuurlijk overleg met (afvaardiging van) 
de portefeuillehouders jeugd. 

Nader af te stemmen 
 

 

4. Het verbinden van inhoudelijke doelen aan de visiedocumenten van de gemeenten 
Op basis van notitie Visie op het Specialistisch Zorglandschap Jeugdhulp Zeeland van april 2017 

Nr. Actiepunt Datum 

Een vloeiend klantproces, geen kind tussen wal en schip 

1. Inzet van een centrale Intervence Procescoördinator als vast 
aanspreekpunt voor kwaliteitsissues, de inzet van onze specialistische 
teams t.b.v. de gebiedsteams en de aanstelling van een interne 
werkverdeler, dragen bij aan een vloeiend klantproces en het 
beperken/voorkomen van de wachtlijsten.  

Start per 01-11-2017 

2. Door, in onderlinge afstemming, de verantwoordelijkheden in de keten 
beter te beleggen, wordt sneller op-/afschalen mogelijk, waardoor de 
start van jeugdhulp door de zorgaanbieders wordt versneld.  
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Borgen van continuïteit van zorg en ondersteuning 

1. Zie de notitie van de werkgroep GI ‘ Beschikbaarheid JB /JR in Zeeland/ 
versie 25-10-2017 conform de leidraad van VNG  

Overleg met Werkgroep 
gepland op 31-10-2017 

Bijdragen aan het boeken van concrete maatschappelijke resultaten 

1. Zie gedane voorstellen binnen de notitie Werkgroep GI t.a.v. het 
benoemen van kernthema’s met hoge risico’s op het gebied van 
Jeugdveiligheid en de samen te ontwikkelen vernieuwende aanpakken 
van deze problematieken op basis van uitgewerkte businesscases met 
opgave van kosten en beoogde rendement.    

Start na bestuurlijke 
besluitvorming n.a.v. de 
notitie werkgroep GI 

2.  In tweejaarlijkse gemeenschappelijke sessies het beleid van de 
gemeenten verbinden met het beleid van de maatschappelijke 
organisaties.   

Nader te bepalen i.o.m. de 
portefeuillehouders 
Start medio 2018? 

 

5. De ontwikkeling van een lange termijnvisie op de GI-functie in Zeeland 
Nr. Actiepunt Datum 

1. Samenwerking met ketenpartners en andere relevante organisaties in het 
voorliggend veld m.b.t. de aanpak van de benoemde kernthema’s vanuit GI-
notitie en op te richten gemeenschappelijke Innovatiegroep 

Start na uitwerking van 
businessplannen en 
besluitvorming t.a.v. 
GI-notitie  

2. Verder verkennen van samenwerkingsmogelijkheden met ketenpartners en 
Arbeidsplatform Zeeland op het gebied van personele uitwisseling en of 
ontwikkeling in het kader van de knelpunten in de beschikbaarheid van 
gekwalificeerd  zorgpersoneel op de Zeeuwse arbeidsmarkt     

 
Is reeds lopend 

3. Intervence wil zich positioneren als Zeeuwse Specialist op het gebied van 
Jeugdveiligheid; voor alle gemeenten altijd dichtbij! Zie ook de strategische 
notitie 2017-2019 van Intervence ‘ Vaart maken’  
 
Om de continuïteit van de organisatie te kunnen borgen zal Intervence ook 
in 2018 weer gesprekken voeren voor verkenning van strategische 
samenwerkingsmogelijkheden met andere GI’s en/of jeugdhulpverleners in 
en buiten de regio   

 
 
 
 
 
Reeds lopend 

 

Einde Verbeterplan 

 


