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Envedder, groeibeweging
voor onze jeugd
Hoe de Drentse Regiovisie Jeugd daaraan bijdraagt
Sinds de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid
van de Drentse gemeenten valt zijn mooie stappen
gezet en is het besef gegroeid dat transformatie tijd
en geld kost. In Drenthe is afgesproken dat we beter
aan willen sluiten bij de leefwereld van kinderen,
jongeren en ouders en de focus leggen op de
bedoeling van de transformatie. We zetten in eerste
instantie in op lokale voorzieningen. Waar lokale voorzieningen niet toereikend zijn of kinderen in
een onveilige situatie verkeren, zorgen de Drentse gemeenten dat jeugdhulp beschikbaar is.
De gezamenlijk opgave is het zorgen voor
duurzame oplossingen voor de toekomst,
zodat de Drentse gemeenten kwalitatief
goede zorg (blijven) bieden die aansluit bij
de behoeften van jeugdigen en gezinnen
en dat deze zorg betaalbaar is en blijft.

Staat van de Drentse Jeugd
Met de meeste jongeren in Drenthe gaat het goed. Zij voelen zich gelukkig en ervaren hun
gezondheid als goed1. De meeste jongeren voelen zich psychisch gezond. Er wordt minder gepest
op school, wel neemt de mentale druk toe. Er is een dalende trend van roken en alcoholgebruik.
De geregistreerde jeugdcriminaliteit in Drenthe is minder dan in andere provincies2. Er zijn ook
aandachtspunten. Zo blijven de
Kenmerken Jeugdregio Drenthe
onderwijsresultaten in Drenthe achter3.
In Drenthe ontvangen circa 14.000 jeugdigen jeugdhulp.
In heel Drenthe groeien weliswaar
Het percentage jeugdigen met jeugdhulp schommelt rond
minder kinderen op in armoede dan
de 11,5%. Dit is meer dan het Nederlandse gemiddelde, en
gemiddeld in Nederland, maar de
ook meer dan in de Jeugdregio’s Groningen en Friesland1.
verschillen per gemeente zijn groot4.
Het aantal jeugdigen met jeugdhulp neemt niet
Ook ervaren jongeren stress door
substantieel toe, terwijl de zorgkosten wel blijven stijgen.
school, de situatie thuis of door ‘alles
wat ze moeten doen’.
Versterken van het gewone leven
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. Waar
het ouders niet lukt het kind gezond en kansrijk te laten opgroeien, kunnen zij een beroep doen
op lokale voorzieningen. Als tijdelijke ondersteuning nodig is dan bieden we die in de leefwereld
van het kind. Op school, in het gezin, in de buurt. Als de lokale voorzieningen niet afdoende zijn,
organiseren we dit in en rondom het gezin. Daarin kijken met een brede blik (armoede, gezondheid, leefstijl etc.) en verwachten we dat partijen goed samenwerken. In Drenthe zien we dat soms
te snel teruggevallen wordt op professionele hulp. Tegelijkertijd zorgen we dat gezinnen waarvan
duidelijk is dat jeugdhulp nodig is, dit ook krijgen.
Envedder
Envedder vertegenwoordigt initiatieven en activiteiten die bijdragen aan de groeibeweging voor
onze Drentse jeugd. De beweging wordt georganiseerd door de Jeugdregio. Envedder faciliteert
professionals met projecten, informatie, inspiratie en bijeenkomsten. Iedereen, van gezinshuisouder tot leerkracht, kan een steentje bijdragen aan de groeibeweging. Op de website, via de
digitale nieuwsbrief, sociale media en tijdens bijeenkomsten worden initiatieven en projecten
onder de aandacht gebracht.
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https://www.gezondheidsgegevensdrenthe.nl/media/1533/infographic-gm-digitaal-vs-12.pdf
https://sociaalplanbureaugroningen.nl/geregistreerde-jeugdcriminaliteit-noord-nederland-fors-afgenomen/
https://trendbureaudrenthe.nl/drentse-onderwijsmonitor/de-feiten-op-een-rij/
4
https://trendbureaudrenthe.nl/armoede/kinderen-in-armoede/
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(Boven)regionale samenwerking
We organiseren de jeugdhulpfuncties op het juiste niveau, lokaal waar dat kan en regionaal waar
het meerwaarde heeft. Het lokale en regionale niveau zijn daarbij complementair en vereisen
nauwe samenwerking. Waar de organisatiekracht van onze regio te klein is, sluiten we aan bij
Groningen en Friesland.
Samenwerking 3Noord
Vanuit analyse van het jeugdhulplandschap in de 3 regio’s is naar voren gekomen welke
jeugdhulpfuncties en thema’s we bovenregionaal moeten en willen regelen.

› Complexe casuïstiek expertisenetwerken (JENN) › JeugdhulpPlus plaatsingscoördinatie
› Jeugdhulp Plus
› Spoedeisende jeugdhulp in crisissituaties
JB/JR
Spoed4Jeugd
›
› Gezamenlijk opdrachtgeverschap bovenregionale › Hoog specialistische jeugdzorg
jeugdhulpaanbieders en ontwikkelingen
› Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd
specialistisch jeugdzorglandschap
(jeugdreclassering)
Verbeteraanpak
GI’s
incl.
doorbraakaanpak
›
› Lectoraat kindermishandeling
› Academische onderzoeksfunctie kinder- en
› Uniform scheidingsaanbod met rechtbanken
jeugdpsychiatrie Accare

Samenwerking met onderwijs
In de driehoek onderwijs, jeugd, gemeente hebben we elkaar meer en meer nodig. Op plekken
waar de dialoog in deze driehoek start zijn zichtbare stappen. In het Noorden kennen we de
beweging ‘ontwikkelrecht voor ieder kind’’. Deze beweging moet breder uitgezet worden, zodat we
met elkaar op een creatieve manier kijken en vervolgstappen zetten.
Toegang tot jeugdhulp
Wettelijke verwijzers tot jeugdhulp zijn: gemeentelijke
toegangen, huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten,
GI’s, rechters en officieren van justitie. In deze visie
bedoelen we met ‘toegang’ de gemeentelijke, lokale
toegang. Gemeenten in Drenthe kiezen een toegangsmodel dat past bij de eigen visie en de geografische en
demografische samenstelling. Ze zetten daarbij in op de
ontwikkeling van de vijf basisfuncties voor toegangen5.

Vijf basisfuncties voor toegangen:
1. Veilige leefomgeving
2. Tijdig signaleren van vraag
3. Vindbare en toegankelijke hulp
4. Handelen met een brede blik
5. Leren en verbeteren

Verbinding gemeentelijke toegangen met gecontracteerde hulp
In Drenthe is gekozen voor een systeem waarbij regionaal raamcontracten afgesloten worden,
zodat de toewijzing lokaal gedaan kan worden. Via de websites van de inkoopregio’s en de
Drentse Verwijzingswijzer is het jeugdhulpaanbod voor alle verwijzers inzichtelijk.
Drentse Experttafel (DExT)
Drenthe heeft sinds 2016 het expertteam PRACHT met als verantwoordelijkheid passende
jeugdhulp te bieden. Er wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de werkwijze onder de naam
DExT. Er wordt bovenregionaal samengewerkt met het JENN (Jeugd Expertise Netwerk Noord
Nederland).
Governance
De Drentse regionale samenwerking is geformaliseerd in een meerjarige, niet vrijblijvende
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten. Met als doel de colleges van de gemeenten
te ondersteunen in de uitvoering van de taken in het kader van de Jeugdwet.

5

https://voordejeugd.nl/nieuws/basisfuncties-voor-lokale-teams-kaart/

Samenvatting Regiovisie Jeugd Drenthe

3

Inkoopstrategie Drenthe
Op basis van opgedane kennis over het
zorglandschap is vanaf 2020 gekozen
om te segmenteren in verschillende
zorgvormen. Per vorm is naar de best
passende inkoopprocedure gekeken.
Met behulp van inkoopanalyse (zowel
kwantitatief als kwalitatief) is vastgesteld wat de meest passende vorm
van aanbesteden is voor verschillende
resultaten. Er is gebruik gemaakt van
zowel de open house procedure als van
de onderhandelingsprocedure. In alle
aanbestedingsprocedures zijn vooraf
kwaliteitseisen gesteld en deze zijn
getoetst voorafgaande aan de gunning.
Zorgvuldigheidseisen inkoop

publicatie. Publicatie van
› Tijdige
nieuwe inkoopprocedures vanaf
2021 altijd 9 maanden voor
ingangsdatum van contract;

afronding inkoopprocedure.
› Tijdige
Contracten zijn drie maanden voor
de ingang van contract getekend;

contracten. In Zuid› Meerjarige
Drenthe zijn de huidige contracten

Open house met selectiecriteria

Drenthe heeft twee open house inschrijfprocedures
opgezet: één voor de lichtere vormen van ambulante hulp
en één voor wonen, logeren en gezinshuizen.

Onderhandelingsprocedures

Naast de open house zijn zorgvormen vastgesteld die door
grotere, meer regionaal georiënteerde aanbieders worden
geleverd. Voor deze zijn onderhandelingsprocedures opgezet. In deze procedures zijn specifieke eisen gesteld aan
aanbieders. Met een aantal aanbieders is onderhandeld
over de tarieven, het transformatiebudget en de omzetbegrenzing, resulterend in een maatwerkcontract.

Transformatiebudget

Het transformatiebudget is een percentage van de totale
omzet dat aanbieders voorstellen te investeren in het
voorliggend veld en expertise, waardoor de druk op de
gespecialiseerde jeugdhulp afneemt. De helft van de
gecontracteerde aanbieders (in de onderhandelingsprocedures) maakt gebruik van het transformatiebudget.

Omzetafspraak

Jeugdigen met zeer complexe problematiek worden niet
altijd tijdig doorverwezen en krijgen niet de juiste
behandeling waardoor de behandelduur toeneemt.
Daarnaast worden specialistische aanbieders uitsluitend
ingezet voor specialistische ondersteuning. Deze beweging
wil Drenthe stimuleren door met aantal aanbieders
specifieke afspraken te maken over het begrenzen van de
omzet en het deels verplaatsen van hun kennis en kunde
(en daarmee omzet) naar het voorveld.

afgesloten voor 8 jaren. Door een
opzegtermijn zijn verlengingsopties
niet nodig. De mogelijkheid tot opzeggen geldt voor beide kanten. Voor de open house is
tussentijdse toetreding één keer per jaar mogelijk. Ook in Noord-Midden-Drenthe is het
uitgangspunt meerjarige overeenkomsten. De huidige contracten lopen tot en met 2025 met
een opzegtermijn van een jaar;

van zorg. In Zuid-Drenthe kan de aanbieder de raamovereenkomst tussentijds
› Continuïteit
opzeggen met een opzegtermijn van minstens 12 maanden. Als de aanbieder geen jeugdigen in
zorg heeft, kan de overeenkomst per direct worden beëindigd. In Noord-Midden-Drenthe is de
overgangsperiode maximaal 1 jaar tenzij de indicatie eerder afloopt. Door de aanbieder kan de
overeenkomst tussentijds worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 jaar.
Beperken administratieve lasten
administratieve processen zijn vormgegeven op basis van de landelijk opgestelde
› Alle
Standaard Administratie Protocollen (SAP);

› Contractvorm. Raamovereenkomst zonder afname verplichting;
contractmanagement. De Zuid-Drentse gemeenten voeren gedurende de looptijd het
› Eenduidig
contractmanagement uit. Daarbij ligt de focus in eerste instantie op de partijen waarmee een
omzetbegrenzing is afgesproken. De Noord-Midden-Drenthe-gemeenten voeren tijdens de
looptijd contractmanagement op de overeenkomsten uit. De contractmanagers gaan in overleg
met de aanbieders over de afspraken en de ontwikkelingen. Er wordt gesproken over kwaliteit,
transformatie en bedrijfsvoering;

verantwoording. In Zuid-Drenthe en Noord-Midden-Drenthe wordt voor de
› Eenduidige
jaarverantwoording aangesloten bij het I-Sociaal Domein. Met de grootste aanbieders wordt in
Zuid-Drenthe overlegd over tussentijdse rapportage;
Samenvatting Regiovisie Jeugd Drenthe

4

De Treeknorm is het uitgangspunt. Indien een aanbieder niet kan voldoen
› Wachtlijstbeheer.
aan de gestelde wachttijden, moet dit inzichtelijk zijn op de website van de aanbieder en de
gemeenten moeten hier actief over geïnformeerd worden;

hanteren van landelijke product- en kwaliteitsdefinities (uniforme set aan outcome-criteria,
› Het
opgesteld door NJi). In Drenthe worden de geharmoniseerde outcome-indicatoren niet
uitgevraagd aan de jeugdhulpaanbieders;

betrekken van aanbieders bij het opstellen van KPI’s, monitoring en sturingsinformatie. Om
› Het
inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering en de voortgang is er overleg tussen aanbieders en
inkoopregio’s.
Reële tarieven

tarief gebaseerd op verschillende kostprijselementen. De tarieven zijn gebaseerd op
› Reële
kostprijselementen (personeel, overheas, huisvesting, indexatie, reis- en opleidingskosten, etc.);
gemeenten zijn verplicht op basis van een AMvB kostprijsonderzoek te doen, als nieuwe
› De
producten worden geformuleerd of tarieven worden aangepast . Kostprijsonderzoek maakt deel
uit van elke aanbesteding;

moeten hierin transparant opereren. In Zuid-Drenthe worden de uitkomsten van
› Gemeenten
het kostprijsonderzoek gepubliceerd op https://www.jeugdhulpzuiddrenthe.nl/inkoop2020/uitkomsten-kostprijsonderzoek. En in Noord-Midden-Drenthe worden de uitkomsten van
het kostprijsonderzoek opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.
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