
Webinars

Norm voor Opdrachtgeverschap        

Regiovisie Jeugd 
1 en 2 juni 2021

Tijdens de presentatie graag:
• Microfoon en camera uit
• Handje omhoog bij vragen



Welkom bij dit webinar!

De jeugd heeft de toekomst wordt vaak gezegd. Ik ben er van overtuigd dat dit ook 

zo is. De talenten van onze jeugd hebben we nodig om onze regio sterk te maken. 

En het mooie is: elk kind heeft talenten. De uitdaging is en blijft om ieder kind deze 

talenten op zijn eigen wijze te laten ontwikkelen. Als wethouder jeugd en onderwijs 

zie ik van dichtbij dat sommige kinderen net even wat extra hulp nodig hebben. 

Deze hulp moeten we op maat blijven geven. Deze steun verdienen ze van ons. 

Ieder kind doet er toe.  

Met de Norm voor Opdrachtgeverschap spreken de Drentse gemeenten af waaraan 

de samenwerking binnen Drenthe moet voldoen. En het geeft duidelijkheid over wat 

regionaal en bovenregionaal tussen regio’s afgesproken wordt. 

In dit webinar informeren we u hoe we in Drenthe de regiovisie opstellen en vragen 

we u mee te denken over de inhoud van de regiovisie.

Ik wens u een informatief webinar!

Robert Kleine



Doel en agenda

Informeren over Norm voor 
Opdrachtgeverschap en regiovisie jeugd

Meenemen en meedenken over inhoud 
regiovisie

Tijdens de presentatie graag:
• Microfoon en camera uit
• Handje omhoog bij vragen



Norm voor Opdrachtgeverschap

Waarom
Richting geven aan samenwerken, 
organiseren en inkopen jeugdhulp

Afspraken regionale 
samenwerking

1. Stel 
regiovisie op

2. 
Beschikbaar 

en trans-
formatie 
specialis-

tische
functies

Verbinden lokaal en 
(boven)regionaal

3. 
Verbinding 

lokale 
toegang aan 

jeugdhulp

4. Niet-
vrijblijvende 
governance 

met één 
aanspreek-

punt

Doel
Drentse gemeenten bieden kwalitatief goede 
zorg die aansluit bij behoeften van jeugdigen 

en gezinnen en betaalbaar is en blijft 

Beschikbaarheid 
jeugdfuncties

5. Boven-
regionale
samen-
werking

6. Beperken 
administratie 

lasten

Trans-
formatie 

zorg-
landschap

7. 
Zorgvuldig 

inkoop 

Vermin-
deren

bureau-
cratie

8. Reëel 
tarief



Processtappen Drenthe

Bestuurlijk 
Transformatie 
Akkoord en 
Envedder 

vormen basis 
regiovisie

Regiovisie 
verbindt 

afspraken en 
legt hiaten 

bloot

Input uit 
webinars per 

doelgroep

Bespreken 
concept visie 
in Algemeen 
Bestuurlijk 

Overleg         
30 juni

Na de zomer 
vaststellen in 
gemeente-

raden



Ouders zijn primair 
verantwoordelijk voor 

opvoeden en 
opgroeien van hun 

kinderen

Waar ouders niet lukt 
kind gezond en 
kansrijk te laten 

opgroeien, kunnen zij 
beroep doen op lokale 

voorzieningen

Als lokale 
voorzieningen niet 

afdoende zijn, 
organiseren 
gemeenten 

ondersteuning in en 
rondom gezin

Visie en doel

Versterken 

van het 

gewone 

leven

Elk kind in Drenthe 

heeft recht op een 

gewoon leven waarin 

het gezond en kansrijk 

kan opgroeien



Envedder

Initiatieven en 
activiteiten die 
bijdragen aan 

groeibeweging voor 
onze Drentse jeugd

Aangejaagd en 
georganiseerd door 
Jeugdregio Drenthe 

Professionals 
faciliteren met 

projecten, informatie, 
inspiratie en 

bijeenkomsten

Leidende principes

1. Betere toegang tot jeugdhulp voor 

kinderen en gezinnen

2. Kinderen zo thuis mogelijk laten 

opgroeien

3. Kinderen kans bieden zich optimaal te 

ontwikkelen

4. Kwetsbare jongeren beter op weg 

helpen zelfstandig te worden

5. Jeugdigen beter beschermen als hun 

ontwikkeling gevaar loopt

6. Investeren in vakmanschap van 

jeugdprofessionals



Regionale samenwerking

We organiseren 
jeugdhulpfuncties lokaal waar 

dat kan en regionaal waar 
meerwaarde heeft

Lokale en regionale 
niveau zijn complementair 

en vereisen nauwe 
samenwerking

Waar organisatiekracht 
van onze regio te klein 
is, sluiten we aan bij 

Groningen en Friesland

Gemeentelijk Inkoopregio Regionaal Bovenregionaal Landelijk

Lokale, algemene 

voorzieningen

Maatwerk-

voorzieningen 

(gecontracteerde 

jeugdhulp)

Hoog specialistische 

jeugdhulp

Expertisenetwerk 

(JENN)

Jeugdhulp waarvoor 

door de VNG landelijk 

raamcontract is 

afgesloten



Samenwerking 3Noord

Complexe 
casuïstiek 

expertisenetwerken 
(JENN) 

Jeugdhulp Plus JB/JR 

Gezamenlijk 
opdrachtgeverschap 

bovenregionale 
jeugdhulpaanbieders en 

ontwikkelingen specialistisch 
jeugdzorglandschap 

Verbeteraanpak 
GI’s incl. 

doorbraakaanpak

Academische 
onderzoeksfunctie 

kinder- en 
jeugdpsychiatrie 

Accare

JeugdhulpPlus 
plaatsings-
coördinatie

Spoedeisende 
jeugdhulp in 

crisissituaties 
Spoed4Jeugd

Hoog 
specialistische 

jeugdzorg 

Kleinschalige 
Voorziening 

Justitiële Jeugd 
(jeugdreclassering)

Gecombineerde 
kleinschalige 
voorziening 

gesloten jeugdhulp



Verbinding lokale toegangen en 

gecontracteerde jeugdhulp

Toegangen verbinden 
leefomgeving en 

gecontracteerde hulp 

Drentse gemeenten 
kiezen toegangsmodel 

passend bij lokale context 
en eigen visie

Invulling 5 basisfuncties 
lokale toegangen

1.Veilige leefomgeving

2.Tijdig signaleren vraag

3.Vindbare en toegankelijke hulp

4.Handelen met brede blik

5.Leren en verbeteren

Aansluiting met onderwijs 
en veiligheidsketen



Niet-vrijblijvende governance                           

met één aanspreekpunt

Drentse samenwerking is 
geformaliseerd in 

meerjarige 
samenwerkings-

overeenkomst tussen de 
12 gemeenten

Met als doel de colleges 
van de 12 gemeenten te 

ondersteunen in de 
uitvoering van de taken in 

het kader van de Jeugdwet

Voor de inkoop 
specialistische jeugdhulp, 

contractmanagement, 
(financiële) administratie, 
handhaving en monitoring 

zijn 2 inkoopregio’s 
ingericht

Jeugdregio stuurt via 
Envedder op de 

transformatie



Sturing en bekostiging

Zorgvuldigheidseisen inkoop

• Publicatie inkoopprocedures 
altijd 9 maanden voor 
ingangsdatum contract

• Contracten zijn drie maanden 
voor ingang getekend

• Uitgangspunt is meerjarige 
overeenkomsten 

• Opdrachtnemer kan 
overeenkomst tussentijds 
opzeggen met opzegtermijn 
van 1 jaar

Beperken administratieve 
lasten 

• Standaard Administratie 
Protocol (SAP)

• Eenduidig 
contractmanagement 

• Jaarverantwoording volgens  
I-Sociaal Domein

• In Drenthe staan we aan 
begin van meten van kwaliteit 
en effectiviteit en inrichten 
verbetercyclus

Reële tarieven

• Tarieven gebaseerd op 
verschillende 
kostprijselementen 

• Kostprijsonderzoek maakt 
deel uit van elke aanbesteding

• Uitkomsten kostprijs 
onderzoek worden 
gepubliceerd 



Dank voor uw aandacht!

Graag deze week uw input

info@greetjekolk.nl


