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 Doetinchem, 19 maart 2013 

 

GEWIJZIGD VASTGESTELD 27 MAART 2013 

 

 

Analysedocument Transformatie Jeugdzorg 

Achterhoek 

 

 

Voorstel: 

1. De hoofdstukken 1 t/m 7 van het Analysedocument Transformatie Jeugdzorg 

Achterhoek voor kennisgeving aannemen. 

2. Hoofdstuk 8 van het Analysedocument vaststellen. 

 

De aanleiding voor het opstellen van dit document is de keuze van het rijk om op 1 januari 

2015 de meeste vormen van jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van gemeenten te brengen. 

De opgaven die daarmee aan gemeenten worden gesteld, zijn veelvuldig. Wat beoogd wordt is 

niet zozeer een transitie - het simpelweg overdragen van verantwoordelijkheden - maar een 

echte transformatie: anders denken, anders doen. Zo wordt gestreefd naar meer samenhang in 

de zorg, minder bureaucratie en minder toestroom naar gespecialiseerde zorg en dus 

preventie. Een en ander moet leiden tot meer kwaliteit en doelmatigheid, want de 

transformatie moet ook geld opleveren. Het rijk heeft in eerste instantie een besparing 

ingeboekt van 10% van het huidig beschikbaar budget. Het regeerakkoord heeft echter nog een 

extra besparing opgelegd. Daardoor gaat het nu om een besparing van 15%. Verder wordt 

beoogd dat veel meer dan nu de burger en zijn eigen verantwoordelijkheid centraal komen te 

staan. Dit betekent dat er een groot beroep wordt gedaan op de eigen kracht van mensen. 

Voor zowel burgers als hulpverleners is dat een omslag in denken. Burgers moeten zich niet 

langer zien als ‘cliënten met recht op zorg’ maar als mensen die hun lot in eigen hand nemen. 

Hulpverleners moeten minder denken in termen van professioneel aanbod. Belangrijk is dat ze 

mensen ondersteunen om hun eigen problemen te lijf te gaan, aansluitend bij hun eigen sociale 

context. Alleen op die manier is hulp of ondersteuning effectief.  

 

De portefeuillehouders van de acht samenwerkende Achterhoekse gemeenten hebben 

besloten die opgave samen in te gaan. Begin 2012 is er door hen een intergemeentelijke 

projectgroep geformeerd en een onderzoeksopdracht vastgesteld. De opdracht die is 

neergelegd, is het opstellen van een analysedocument, dat het bestaande stelsel van de 

jeugdzorg en meer specifiek de jeugdzorg voor de Achterhoek in kaart brengt. Wie zijn de 

jongeren die er gebruik van maken, waar komen zij vandaan, van welk soort jeugdzorg wordt 

gebruikgemaakt, wie zijn de aanbieders en hoe en wanneer worden zij in stelling gebracht, wat 

zijn de huidige ervaringen en resultaten en hoe moeten we deze waarderen?  

 

Het Analysedocument Transformatie Jeugdzorg Achterhoek is het resultaat van 

bovengenoemde opdracht. In hoofdstuk 8 wordt bovendien een doorkijk gemaakt naar de 

jeugdzorg van de toekomst. In dat hoofdstuk wordt een zogenaamd functioneel ontwerp 

gepresenteerd. Dit functioneel ontwerp is gebaseerd op de gezamenlijke visie van de 

samenwerkende gemeenten en de ervaringen met het huidig bestel. Met de vaststelling van het 

analysedocument stelt u dus ook dit functioneel ontwerp vast. Daarmee definieert u als het 

ware de bouwstenen voor de inrichting van de jeugdzorg van de toekomst.  

 

De transformatie van de jeugdzorg loopt min of meer parallel met een aantal andere 

transformaties op het sociale domein: Passend Onderwijs, Participatiewet en de AWBZ. Een 

integrale benadering ligt hier dan ook voor de hand. In dat verband kunnen wij gelukkig 

constateren dat de visievorming die vanuit deze transities is ontwikkeld en - waarover u 

eerder bent geïnformeerd - uitgaat van dezelfde principes als voor de jeugdzorg. In dit 

analysedocument gaan wij nader in op de wisselwerking tussen deze transities.  
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De volgende stap die in het proces zal worden gezet, is het verder definiëren van inhoud en 

organisatiewijze van de jeugdzorg van de toekomst. Een gemeentelijke projectgroep is hiermee 

belast. Het streven is dat die nadere uitwerking in de zomer van 2013 in besluitvorming wordt 

gebracht.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART DRS. H.J. KAISER 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Analysedocument Transformatie 

Jeugdzorg Achterhoek; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. De hoofdstukken 1 t/m 7 van het Analysedocument Transformatie Jeugdzorg Achterhoek 

voor kennisgeving aan te nemen. 

2. Hoofdstuk 8 van het Analysedocument vast te stellen. 

3. Punt A uit hoofdstuk 8 te laten staan, tenzij dit ten koste gaat van de kwaliteit van de 

jeugdzorg. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 27 maart 2013, 

 

 

 

 

 

 , griffier 

 

 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 


