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1. Aanleiding
Zoals te lezen is in de brief van de staatsecretaris van VWS aan de Tweede Kamer (20 december 2013),
hebben het Rijk, de VNG en het IPO op 19 december 2013 nadere waarborgen vastgesteld over de
continuïteit van Bureaus Jeugdzorg (BJZ). De VNG heeft afgesproken dat gemeenten zich maximaal zullen
inspannen om de deskundigheid die nu bij medewerkers van BJZ aanwezig is te behouden voor die taken
die straks onder verantwoordelijkheid van gemeenten vallen. Ook is afgesproken dat gemeenten uiterlijk 28
februari 2014 in regionaal verband een bestuurlijk besluit nemen waarmee continuïteit van de benodigde
functies van het huidige BJZ en de noodzakelijke infrastructuur daarvoor in 2015 wordt gegarandeerd. Als de
regionale afspraken op 28 februari 2014 niet leiden tot garanties treedt een overgangsregeling in werking
voor de regio’s die geen of onvoldoende garanties kunnen bieden. Deze overgangsregeling houdt in dat
gemeenten voor 2015 een budgetgarantie aan BJZ en/of hun rechtsopvolgers moeten geven van minimaal
80% van het budget in 2014. De staatsecretaris van VWS deelt de functies van BJZ onder in
jeugdbescherming, jeugdreclassering, AMK, toegang, crisis en kennis/opleidingsfunctie.
De gemeenten in Noord-Limburg willen ook de komende periode Bureau Jeugdzorg Limburg intensief
betrekken om een soepele en zachte landing te kunnen bewerkstelligen in 2015. In dit document wordt
beschreven welke garanties de regio Noord-Limburg biedt ten aanzien van de huidige functies van BJZ voor
het jaar 2015. De gemeenten in Noord-Limburg hebben voor de decentralisatie van de jeugdzorg
gezamenlijk een visie met belangrijke uitgangspunten en een regionaal beleidskader opgesteld. Daarin
hebben zij ook hun visie op het toekomstig jeugdstelsel omschreven. Deze documenten en de richting die
daarin aangegeven wordt, vormen de basis voor deze afspraken. De regio Noord-Limburg verwacht van
jeugdzorgpartijen, waaronder Bureau Jeugdzorg, dat zij optimaal meewerken aan het realiseren van het
nieuwe jeugdstelsel en de beoogde transformatie.
Toekomst BJZ Limburg 2015

Huidige functies

Inkoop

Gedeeltelijk

Afgebouwd

gecontinueerd
Jeugdbescherming

√ 97% budget
2014

Jeugdreclassering

1

√ 97% budget
2014
2

AMK

√ Minimaal 80% budget 2014 mee naar AMHK

Toegang

√ Minimaal 30% budget 2014, 1 juni 2014
duidelijkheid infrastructuur

Crisis

√ 97% budget
2014

Kennis/
opleidingsfunctie

N.v.t.

√ Verzoek aan de provincie om dit voor een
gedeelte bij hen te beleggen.

De regio Noord-Limburg overlegt nog met BJZ Limburg over de kostprijs van de JHV en AMK functie.

1
Dit houdt in dat gemeenten van Noord-Limburg voor 2015 een budgetgarantie aan BJZ Limburg geven van 97%, berekend vanuit de
structurele subsidie van de provincie voor BJZ Limburg voor regio Noord-Limburg op basis van de beschikking 2014.
2
Als er meer AMK-meldingen komen in 2015 dan geraamd in de 80%, worden deze wel gehonoreerd en opgepakt.
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2. Toekomst BJZ volgens beleidskader en Regionaal Transitiearrangement (RTA)

2.1 Jeugdhulpverlening/toegang
3

Zoals in het regionaal beleidskader van de gemeenten van Noord-Limburg is opgenomen, zijn de
gezinscoaches de kern van het nieuwe stelsel. Gezinscoaches spelen een cruciale rol in het verbeteren van
de samenwerking rond gezinnen, het verhogen van de kwaliteit van jeugdhulp en het terugdringen van het
gebruik van specialistische voorzieningen. Kort gezegd zijn de taken van de gezinscoach:
• Vertrouwen op te bouwen en het gesprek aan te gaan met de leden van het gezin (volgens de
methodiek van vraagverheldering);
• De eigen kracht van een gezin en de sociale omgeving samen met het gezin in kaart te brengen en
deze te activeren en te versterken;
• Lichte ambulante ondersteuning te bieden aan het gezin;
• Zo nodig zwaardere, meer gespecialiseerde hulpverlening erbij te halen.
Momenteel lopen er diverse pilots met gezinscoaches (generalistenteams). De gezinscoaches spelen een
belangrijke rol bij het vormgeven van de toegang naar alle jeugdzorg vanaf 2015. Door deze nieuwe
werkwijze zal er minder gebruik gemaakt worden van gespecialiseerde (jeugd)zorg. In het regionaal
transitiearrangement is al afgesproken dat de huidige toegangsfunctie van BJZ hiermee met ingang van
2015 komt te vervallen.
Deze functie geven de gemeenten van Noord-Limburg anders vorm (gezinscoaches en/of wijkteams).
Aanvullende afspraken
De regio Noord-Limburg garandeert voor het jaar 2015 minimaal 30% berekend vanuit de structurele
subsidie van de provincie voor BJZ Limburg voor regio Noord-Limburg op basis van de beschikking 2014
voor de functie toegang. Daarbij gaat het om het continueren van zorg in 2015 en het deelnemen aan de
nieuwe toegang. De regio zal deze taken niet overnemen maar anders vormgeven.
De gemeenten van Noord-Limburg betrekken BJZ Limburg actief bij de inrichting van de nieuwe toegang tot
alle jeugdzorg en de verschillende pilots gezinscoaches.
Per 1 juni geeft de regio Noord-Limburg duidelijkheid over de infrastructuur van de toegang in 2015.

2.2 Jeugdbescherming
Jeugdbescherming is een maatregel die wordt uitgesproken door de kinderrechter na onafhankelijk
onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. De maatregel is ter bescherming van het (ongeboren)
kind en wordt opgelegd als er ernstige risico’s bestaan voor de veilige en gezonde ontwikkeling van het kind
in de thuissituatie of bij het ontbreken of het niet adequaat uitoefenen van het ouderlijk gezag en/of wanneer
vrijwillige hulpverlening ontoereikend is of wordt geacht. Met deze maatregel kan er hulp in een gedwongen
kader worden opgelegd aan het kind en opvoeders.
In het regionaal beleidskader is opgenomen dat als gezinscoaches of andere professionals te maken krijgen
met een gezin waar de veiligheid/ontwikkeling van het kind in het geding is en de veiligheidssituatie met de
ingezette ondersteuning niet verbetert, de gezinscoaches en andere professionals actie moeten
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Document ‘Regionaal beleidskader Jeugd Noord-Limburg 2015-2018’.
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ondernemen. Ook als dit tegen de wens van de opvoeders ingaat, de veiligheid van het kind staat immers
voorop. Dat betekent dat zij een verzoek tot onderzoek doen bij de Raad voor de Kinderbescherming.
Dit kan er toe leiden dat de kinderrechter een maatregel oplegt, zoals een ondertoezichtstelling eventueel
gecombineerd met een machtiging uithuisplaatsing of pleegzorgvoorziening. De uitvoering van dergelijke
maatregelen wordt strikt gescheiden van het uitvoeren van jeugdhulp en wordt gelegd bij een gecertificeerde
instelling. Deze instelling mag niet de jeugdhulp uitvoeren (met uitzondering van preventieve activiteiten ter
voorkoming van een maatregel). De uitvoerder van de jeugdbeschermingsmaatregel werkt nauw samen met
de betrokken gezinscoach.
In het RTA is afgesproken dat BJZ Limburg garandeert dat zij in 2015 voor de bestaande cliënten en
wachtlijstcliënten verantwoordelijk blijven voor jeugdbescherming, ongeacht mogelijke organisatiewijzigingen
bij deze instellingen. Jeugdbescherming moet vanaf 2015 belegd worden bij een daarvoor gecertificeerde
instelling. Er van uitgaande dat BJZ Limburg voor deze taak gecertificeerd wordt, gaat de regio NoordLimburg in 2015 jeugdbescherming inkopen bij BJZ Limburg.
Aanvullende afspraken
BJZ is hoofdaannemer voor jeugdbescherming. Dit betekent dat BJZ Limburg in overleg met de Landelijk
Werkende Instellingen (LWI’s) ook andere (gecertificeerde) instellingen, zoals de William Schrikker Groep of
het Leger des Heils, kan inzetten voor de uitvoering van jeugdbescherming, wanneer dit in een specifieke
casus het beste is (onderaannemerschap).
De regio Noord-Limburg garandeert, voor het jaar 2015, 97% berekend vanuit de structurele subsidie van
de provincie voor BJZ Limburg voor regio Noord-Limburg op basis van de beschikking 2014 voor de functie
jeugdbescherming. Daarbij gelden de landelijk vastgestelde tarieven en wordt de T-1 systematiek
gehanteerd. De regio Noord-Limburg zal alle maatregelen jeugdbescherming, die door de kinderrechter in
2015 worden uitgesproken, financieren.

2.3 Jeugdreclassering
Deze maatregel kan worden opgelegd als een jongere tussen de 12 en 18 jaar in aanraking is gekomen met
politie voor een strafbaar feit (veroordeeld of verdacht). Een maatregel kan ook in het vrijwillig kader worden
uitgevoerd als de verdachte bekent en instemt met de maatregel. Deze jeugdreclasseringsmaatregel is de
Toezicht en Begeleiding en wordt op advies van de Raad in specifieke gevallen afgegeven voorafgaand aan
de zitting of tijdens de uitvoering van de taakstraf die begeleid wordt door de coördinator taakstraffen van de
Raad voor de Kinderbescherming. De bedoeling van de maatregel is dat de jongere zo snel mogelijk terug
kan keren naar een leven zonder criminaliteit.
Bij een strafzaak kan een kinderrechter jeugdreclassering opleggen. In het beleidskader is opgenomen dat
de uitvoerder van de jeugdbeschermingsmaatregel of jeugdreclasseringsmaatregel nauw samenwerkt met
de betrokken gezinscoach.
In het RTA is afgesproken dat BJZ Limburg garandeert dat zij in 2015 voor de bestaande cliënten en
wachtlijstcliënten verantwoordelijk blijven voor jeugdreclassering, ongeacht mogelijke organisatiewijzigingen
bij deze instellingen. Jeugdreclassering moet vanaf 2015 belegd worden bij een daarvoor gecertificeerde
instelling. Er vanuit gaande dat BJZ voor deze taak gecertificeerd wordt, gaat de regio Noord-Limburg in
2015 jeugdreclassering inkopen bij BJZ Limburg.
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Aanvullende afspraken
BJZ is hoofdaannemer. Dit betekent dat BJZ in overleg met LWI’s ook andere (gecertificeerde) instellingen,
zoals de William Schrikker Groep of het Leger des Heils, kan inzetten voor de uitvoering van
jeugdreclassering, wanneer dit in een specifieke casus het beste is (onderaannemerschap).
De regio Noord-Limburg garandeert, voor het jaar 2015, 97% berekend vanuit de structurele subsidie van
de provincie voor BJZ Limburg voor regio Noord-Limburg op basis van de beschikking 2014 voor de functie
jeugdreclassering. Daarbij gelden de landelijk vastgestelde tarieven en wordt de T-1 systematiek
gehanteerd. De regio Noord-Limburg zal alle maatregelen jeugdreclassering, die door de kinderrechter in
2015 worden uitgesproken, financieren.

2.4 AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling)
Het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) geeft advies aan burgers en professionals die vragen
hebben over (mogelijke) gevallen van kindermishandeling. Het AMK neemt ook meldingen van burgers en
professionals over (mogelijke) kindermishandeling in behandeling en voert dan een onderzoek uit naar de
meldingen. Wanneer uit een melding blijkt dat er sprake is van een zorgelijke opvoedingssituatie waarbij de
ontwikkeling van het kind bedreigd wordt, probeert het AMK de ouders door te verwijzen naar de
hulpverlening. Indien nodig kan het AMK de Raad voor de Kinderbescherming consulteren en/of om een
onderzoek naar de opvoedingssituatie verzoeken. In de Jeugdwet is opgenomen dat het AMK en het
meldpunt Huiselijk Geweld samengaan. Dat betekent dat de taken van het AMK per 1 januari 2015 overgaan
naar het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (AMHK). Het AMHK komt onder de
Wmo te vallen.
In het regionaal beleidskader Jeugd is opgenomen wat de gemeenten in Noord-Limburg voor ogen hebben
ten aanzien van het AMHK. Allereerst moet het AMHK het centrale meldpunt zijn waar zowel burgers als
professionals terecht kunnen met signalen of vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Ten tweede dient het AMHK gepositioneerd te worden bij een onafhankelijke instelling. Het is niet de
bedoeling dat het AMHK zelf uitvoering gaat geven aan de vervolgacties rond meldingen. Om goed invulling
te kunnen geven aan deze taken is voldoende bezetting en capaciteit nodig om de nodige kwaliteit te
waarborgen, maar ook om te voorkomen dat het AMHK kwetsbaar wordt voor schommelingen in het
personeelsbestand. Voor Noord- en Midden-Limburg betekent dit een samenvoeging van het AMHK voor de
gehele regio. Met het oprichten van één enkel AMHK voor de regio ontstaat er ook de nodige duidelijkheid,
niet alleen over waar meldingen kunnen worden gedaan, maar ook over waar de verantwoordelijkheden
liggen.
In het RTA is afgesproken dat BJZ Limburg garandeert dat zij in 2015 voor de bestaande cliënten en
wachtlijstcliënten verantwoordelijk blijven voor het AMK-traject, ongeacht mogelijke organisatiewijzigingen bij
deze instellingen. Met ingang van 2015 worden de huidige taken van het AMK belegd bij het AMHK. Het
AMHK wordt vormgegeven in een nog nader te bepalen organisatievorm. Een bovenregionale werkgroep
AMHK, een werkgroep samen met Midden-Limburg, buigt zich over de nadere invulling van het AMHK en
ziet 2015 als een overgangsjaar.
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Aanvullende afspraken
De regio Noord-Limburg garandeert voor het jaar 2015 minimaal 80% berekend vanuit de structurele
subsidie van de provincie voor BJZ Limburg voor regio Noord-Limburg op basis van de beschikking 2014
voor de functie AMK. Afhankelijk van de benodigde inzet, kan dit percentage nog worden verhoogd.
Gemeenten honoreren alle meldingen AMK in 2015, ook als dit boven het budget van 80% uitkomt.

2.5 Crisisdienst: spoedeisende hulp (SEH)
Bureau Jeugdzorg Limburg heeft een team spoedeisende hulp (SEH). Dit team is 24 uur per dag en zeven
dagen per week bereikbaar en beschikbaar in crisissituaties.
In het regionaal beleidskader Jeugd is opgenomen dat de gemeenten in Noord-Limburg er naar streven om
te komen tot 1 crisisdienst voor de hele regio (1 telefoonnummer, 1 centrale meldkamer). Daarbij willen wij
gebruik maken van de aanwezige kennis en deskundigheid van de betrokken organisaties. Deze zullen dan
ook betrokken worden bij de vormgeving van de regionale crisisdienst.
Aanvullende afspraken
De regio Noord-Limburg garandeert, voor het jaar 2015, 97% berekend vanuit de structurele subsidie van de
provincie voor BJZ Limburg voor regio Noord-Limburg op basis van de beschikking 2014 voor de functie
crisisdienst (SEH).
De crisisdienst wordt vooralsnog in de huidige opzet in 2015 overgenomen. In de loop van 2015 wordt
bekeken hoe de crisisdienst zich verder ontwikkelt in het kader van de transformatie van de jeugdzorg.

2.6 Kennis/opleidingsfunctie
Voor de kennis- en opleidingsfunctie worden geen specifieke budgetgaranties gegarandeerd, aangezien
deze functie niet gespecificeerd staat. De regio Noord-Limburg is van mening dat BJZ Limburg zelf
verantwoordelijk is voor certificering en de daarbij behorende vereisten aan kennis/opleiding van
medewerkers JB/JR/AMK en SEH.
In het RTA zijn geen specifieke garanties gegeven op dit onderwerp.
Aanvullende afspraken
De regio Noord-Limburg wil de verantwoordelijkheid voor kennis/opleiding op de gebieden van
jeugdbescherming, jeugdreclassering, AMK en SEH voor zover het gaat om medewerkers van BJZ,
neerleggen bij BJZ Limburg. BJZ Limburg is zelf verantwoordelijk voor certificering en de daarbij behorende
vereisten aan kennis/opleiding van medewerkers.
Daarnaast wil de regio Noord-Limburg zorgen voor een regionale kennis/opleidingsfunctie, ten behoeve van
alle jeugdzorgwerkers (zowel gezinscoaches als jeugdzorgwerkers in de tweede lijn). Doel hiervan is dat alle
jeugdzorgwerkers in de regio op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in het werkveld. Dit kan de
samenwerking tussen jeugdzorgwerkers van verschillende organisaties ten goede komen. Hierbij moet
bijvoorbeeld gedacht worden aan trainingen “één gezin, één plan, één regisseur”, inschatten van de
veiligheid en inhoudelijke kennis/themabijenkomsten over bijvoorbeeld vechtscheidingen.
De regio Noord-Limburg vraagt hierbij de provincie of zij kunnen ondersteunen bij het behouden van de
huidige expertise door middel van een nog op te zetten kennisinstituut voor heel Limburg.
6

3. Frictiekosten
Zoals ook al gesteld in het RTA, zijn gemeenten niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor frictiekosten die
het gevolg zijn van de overgang naar een nieuw stelsel. Door financiers en aanbieders is meegedacht en
meegewerkt aan eventuele maatregelen over beperken van frictiekosten. Dit onder voorwaarde dat ook
jeugdhulpaanbieders en hun huidige financiers hun verantwoordelijkheid nemen om frictiekosten te
beperken en op te lossen. Om ervoor te zorgen dat de frictiekosten zo laag mogelijk blijven is met
instellingen en gemeenten gekeken welke oplossingen daar eventueel voor zijn.
Hierbij is een onderscheid gemaakt in:

•
•
•

Maatregelen vanuit de instelling.
Maatregelen van gezamenlijke instellingen.
Maatregelen van de gemeenten (financiers).

In bijlage 3 zijn de maatregelen inhoudelijk verder uitgewerkt. De komende periode onderzoeken
gemeenten, instellingen en financiers gezamenlijk hoe frictiekosten in 2014 al beperkt kunnen worden, in het
licht van de transformatie van het jeugdstelsel.

Frictiekosten regio Noord-Limburg
BJZ Limburg heeft in de uitvraag voor het Regionaal Transitiearrangement de volgende frictiekosten
benoemd. BJZ Limburg heeft aangegeven dat zij voor de regio Noord-Limburg geen frictiekosten zullen
hebben op het gebied van vastgoed.
Over de frictiekosten met betrekking tot personeel heeft BJZ Limburg aangegeven dat zij € 833.000,- aan
frictiekosten zullen hebben, indien BJZ Limburg een budgetgarantie krijgt van 80% van het huidige budget.
BJZ maakt op basis van de laatste gegevens ( budgetgaranties) een nieuw overzicht van de frictiekosten.
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4. Voorbehouden
Gezien de vele (landelijke) onduidelijkheden en het gegeven dat gemeenten al begonnen zijn met een
transformatie waarvan de effecten voor 2014 nog niet duidelijk zijn, worden de volgende voorbehouden
uitgesproken bij het vaststellen van dit document:
a. Ten aanzien van het inwerkingtreden van de Jeugdwet zoals deze nu voorligt. Wijzigingen hierin
(kunnen) leiden tot wijzigingen in de afspraken met Bureau Jeugdzorg;
b. Ten aanzien van het budget. Het budget dat gemeenten voor 2015 zullen ontvangen, wordt
gepubliceerd in de meicirculaire 2014 en kan afwijken van het budget dat nu bekend is;
c. Ten aanzien van het volume. De volumes kunnen af- of toenemen;
d. Ten aanzien van goedkeuring van en/ of afstemming met de gemeenteraden van de
regiogemeenten;
e. Ten aanzien van certificering: de instelling die op 31-12-2014 jeugdbescherming of
jeugdreclassering uitvoert, mag dit in 2015 blijven doen voor bestaande of wachtlijstcliënten, onder
het voorbehoud dat deze instelling op 1-1-2015 gecertificeerd is volgens de eisen van de Jeugdwet;
f. De regionale beleidsontwikkeling met betrekking tot het samengaan van het AMK en het SHG
g. De kwaliteitseisen waaraan aanbieders moeten voldoen;
h. De mate waarin de transformatie gerealiseerd wordt: autonome veranderingen die optreden op basis
van de invoering van het nieuwe jeugdhulpstelsel zijn van invloed op de budgetverdeling;
i. De betaalbaarheid van de door de zorgaanbieders gehanteerde trajectprijzen;
j. Andere onvoorziene ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitvoering van de Jeugdwet.
k. De afspraken betreffen ALLEEN het jaar 2015.
l. Mocht BJZ Limburg zonder hun toedoen niet de benodigde zorg kunnen leveren, dan wordt de
opdracht bij andere gecertificeerde instellingen belegd met verrekening van de samenhangende
kosten.
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m.

Ondertekening

Venray, 28 februari 2014

Namens de regio Noord-Limburg
Gemeente Venray, Wethouder dhr. T. Jansen

…………………………………………………………………………………………………..

Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg
Voorzitter Raad van bestuur, Dhr. N. Plitscher

…………………………………………………………………………………………………..
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Bijlage 1 Huidige taken Bureau Jeugdzorg Limburg
Jeugdhulpverlening/toegang
De jeugdhulpverlening/toegang in Noord-Limburg omvat momenteel de volgende taken:
• Uitvoering toegangstaken, (bereikbaarheid, aan de slag met aanmeldingen middels activering en
motivering, oplossingsgerichte samenwerking met de eerste lijn, info - adviestaken etc.)
• Opnemen en verwerken van zorgmeldingen (merendeel afkomstig van de politie, vaak betrekking op
kindermishandeling/huiselijk geweld), samenwerking met leerplicht inzake verzuim
• Doen van meldingen bij de Raad voor de Kinderbescherming
• Versterking eerste lijn en onderhouden van korte lijnen op en met de belangrijkste georganiseerde
voorliggende voorzieningen (onderwijs, politie, veiligheidshuis, huisartsen, leerplicht)
• Deelname aan pilots
• Toegepaste werkwijzen/methodieken: Signs of Safety, Oplossingsgericht Werk, Methodiek
Zorgmeldingen, Sociale Netwerk Strategieën, Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie
(OPenPP), Praten met Kinderen, Risicotaxaties
Jeugdbescherming
De jeugdbescherming van Bureau Jeugdzorg Noord-Limburg omvat momenteel de volgende taken:
• Uitvoering Onder Toezichtstellingen
• Uitvoering Voorlopige Onder Toezichtstellingen
• Uitvoering Voogdijmaatregelen
• Uitvoering Voorlopige Voogdijmaatregelen
• Alle maatregelen komen tot stand door een uitspraak van de kinderrechter civielrechtelijk
• Toegepaste werkwijzen/methodieken: Delta (landelijk vastgestelde methodiek voor gezinsvoogdij), Signs
of Safety, Oplossingsgericht Werk, Sociale Netwerkstrategieën, Ontwikkelingspsychologie en
psychopathologie (OPenPP), Praten met Kinderen, Risicotaxaties.
• Opdrachtgever: de kinderrechter bij beschikking en Raad voor de Kinderbescherming (in
spoedsituaties).
Jeugdreclassering
De jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg Noord-Limburg omvat momenteel de volgende taken:
• Uitvoering veelheid aan jeugdreclasseringsmaatregelen
• (Harde Kern Aanpak, CRIEM – staat voor criminaliteit in relatie tot etnische minderheid), Gedrags
Beïnvloedende Maatregel, Maatregel Hulp en Steun, Maatregel toezicht en Begeleiding, Intensieve
trajectbegeleiding Jong Volwassenen startend in 2014
• Uitvoering geven aan aanpak schoolverzuim via ingetrainde methode
• Uitvoering geven aan (groeps)overlast via ingetrainde methode
• Uitvoering geven aan cursus Vrienden via ingetrainde methode
• Jeugdreclasseringsmaatregelen worden opgelegd door de Officier van Justitie en/of de Kinderrechter
(strafrechtelijk) of kunnen vrijwillig worden uitgevoerd na interventie van de Raad voor de
Kinderbescherming
• Schoolverzuim en verder kunnen zowel als maatregel als door inkoop worden uitgevoerd
• Toegepaste werkwijzen/methodieken: Handboek Jeugdreclassering (landelijk vastgestelde methodiek
voor jeugdreclassering), Signs of Safety, Oplossingsgericht Werk, Sociale Netwerkstrategieën,
Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie (OPenPP), Risicotaxaties, aanpak overlastgevende
groepen
• Opdrachtgever: kinderrechters, Openbaar Ministerie , Enkelvoudige en Meervoudige Raadkamer,
Volwassenrechter en Raad voor de Kinderbescherming
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AMK
Het AMK is provinciaal georganiseerd en is daarmee ook werkzaam in de regio Noord Limburg.
AMK heeft Venlo en Maastricht als uitvalsbasis. Financiering is volledig provinciaal gesubsidieerd. Het AMK
omvat de functies consult, onderzoek en advies.
Crisisdienst: spoedeisende hulp (SEH)
Als er sprake is van een (dreigende) crisissituatie binnen een gezin dan schakelt een hulpverlener de hulp in
van een van de collega’s van de SEH. Tijdens en vooral buiten kantooruren staat dit team van medewerkers
klaar om in te grijpen in ernstige situaties waarbij de veiligheid van een jeugdige in het geding is. Buiten
kantoortijden is het team voor iedereen via een telefoonnummer bereikbaar.
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Bijlage 2: Maatregelen om frictiekosten te beperken
A. Maatregelen vanuit de instelling.
• De instelling reserveert geld om frictiekosten in de overgangsfase te beperken;
• Gebruik maken van de flexibele schil; terugbrengen van het aantal fte's door tijdelijke contracten niet te
verlengen of tijdelijke contracten aan te gaan;
• geen nieuwe medewerkers meer aannemen, natuurlijke uitstroom medewerkers;
• trajecten inzetten om medewerkers voor wie geen werk meer is te begeleiden bij het vinden van nieuw
werk, bijvoorbeeld via een ‘flexstichting’;
• overleg met verhuurders van vastgoed, met als doel het openbreken van huurcontracten, dan wel het
aangaan van kortdurende huurcontracten;
• Verkopen van eigendom;
• ‘Het Nieuwe Werken’ wordt binnen de instelling bevorderd, zodat er minder overheadskosten zijn.
B. Maatregelen vanuit instellingen gezamenlijk.
• Het gebruik en huren van panden wordt waar mogelijk, zoveel mogelijk gezamenlijk gedaan;
• Instellingen bekijken welk vastgoed zij in bezit hebben en/of huren en bekijken wat ze eventueel kunnen
afstoten of waar zij kunnen samenwerken met andere instellingen;
• Er wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens het principe ‘Het Nieuwe Werken’, waar tijd- en plaat
ongebonden werk de norm is;
• Onderzocht wordt hoe ICT-systemen op elkaar afgestemd dan wel geïntegreerd kunnen worden;
• ‘Mens volgt werk’: Niet de instellingen zijn het uitgangspunt, maar de expertise van de mensen
• die er werken. Het opzetten van een personeelspoule tussen organisaties is een mogelijkheid, waarbij
personeel zonder kosten worden uitgewisseld. Zo wordt de doorstroom van personeel makkelijker en
wordt personeel ingezet daar waar dat nodig is;
• Het principe van het opschalen wordt losgelaten. Er wordt gewerkt vanuit het principe snel goed weten
wat nodig is en dan lichte zorg inzetten waar dat kan en zware zorg waar dat moet;
• Er wordt bekeken welke nieuwe organisatievormen mogelijk zijn vanaf 2015, bijvoorbeeld een stichting
om generalisten onder te brengen.
C. Maatregelen vanuit de gemeenten (financiers).
• Gemeenten spreken de intentie uit om zo snel als mogelijk besluiten te nemen over budgetruimte voor
2015, inkoopmodellen en specifieke (regionale) vragen ten aanzien van de transformatie in verband met
substitutie en verschuivingen binnen/tussen zorgvormen;
• Het gemeentebestuur kijkt over eigen coalitieperiode en gemeentegrenzen heen bij het nemen van
besluiten, het gaat om een lange termijn ontwikkeling op minimaal Noord-Limburgse schaal;
• Gemeenten richten zich op meetbare effecten op lange termijn en sturen op outcome;
• Gemeenten zoeken voor bovenregionale taken de samenwerking met Midden- en Zuid-Limburg op;
• Gemeenten kiezen voor een gefaseerde invoer van het jeugdhulpstelsel en de daarmee gepaard
gaande bezuinigingen om de transformatie bij bestaande instellingen te stimuleren;
• Gemeenten spannen zich in om een gezamenlijk inkoopmodel te organiseren en zoeken hierbij naar
schaalgrootte om hoogwaardige kwaliteit en effectieve inzet van personeel en expertise te garanderen;
• Gemeenten spannen zich in om de administratieve lasten bij zorgaanbieders en gemeenten zo laag
mogelijk te houden;
• Gemeenten, zorgverzekeraars en provincie maken voor 2015 in afstemming met elkaar afspraken over
de inkoop 2015. Gemeenten maken hierbij gebruik van de bestaande expertise bij de huidige financiers;
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•
•

Gemeenten en provincie maken in 2014 afspraken binnen het uitvoeringsprogramma jeugdzorg over
experimenteerruimte in 2014 waardoor er vooruitgelopen kan worden op de veranderingen in 2015;
Gemeenten hanteren het principe “Mens volgt werk”( uitgaande van invulling van taken door huidig
expertise bij bestaande zorgaanbieders), mits dit past binnen de financiële kaders en kwaliteitskaders.
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Bijlage 3. Financieel overzicht

Functies

Percentage t.o.v. 2014

Bedragen

Jeugdbescherming
Jeugdreclassering

97%
97%

€ 4.084.054
€ 1.144.803

AMK
Toegang

80%
30%

€ 356.498
€ 432.419

Crisisdienst
Kennis/opleidingsfunctie

97%
n.v.t.

€ 315.582
n.v.t.

Totaal:

83%

€ 6.333.356

