
Notitie voor Bestuurdersoverleg Jeugdhulp 10-3-2021

Positie en doel bestuurdersoverleg jeugdhulp
Van:  Ed Magnée

We hebben in de regio Zuid-Holland-Zuid  sinds de transitie veel overlegtafels ingericht. Vaak nuttig in 
het kader van afstemming en kennisdeling, meestal noodzakelijk zoals rondom het inkoopproces, en 
belangrijk vanwege relatiebeheer en besluitvorming op bestuurlijk niveau. De rol en positie van de 
verschillende overlegtafels is in de loop der jaren verschoven en er zijn nieuwe overleggen 
bijgekomen. Dat wierp in onze voorgaande overleggen nadrukkelijk de vraag op welk doel we 
toekennen aan dit Bestuurdersoverleg Jeugdhulp en hoe dit overleg zich verhoudt tot andere 
overleggen.

Kern van de zaak

Het Bestuurdersoverleg Jeugdhulp is medio 2018 ontstaan op initiatief van mijn voorganger Peter 
Kadee als informele bijeenkomst met bestuurlijke afvaardigingen van de verschillende 
jeugdhulpsectoren (LVB, J&O, j-GGZ, JZ+, …). Naast dit bestuurdersoverleg bestond al sinds 2015 een 
transformatieberaad waar gaandeweg de jeugdhulpaanbieders de leiding in hebben genomen, maar 
wat sinds 2019 nog maar sporadisch bij elkaar is geweest. Daaronder functioneerde het 
zorgprofielenoverleg waarin oorspronkelijk op uitvoerend gesproken werd over inhoudelijke en 
financieel/administratieve processen. Met het wegvallen van het transformatieberaad is dit overleg 
steeds meer een managementoverleg geworden waar regelmatig ook bestuurders bij aanwezig zijn.  
In 2020 zijn aan dit hele stelsel de ontwikkeltafels toegevoegd waarin we met geïnteresseerde en 
geselecteerde partijen knelpunten signaleren, ambities formuleren en randvoorwaarden creëren voor 
het jeugdhulplandschap van de nabije toekomst.  Dit is momenteel gericht op de inrichting van het 
inkoopproces 2022 en de contractering voor de komende jaren.

Voorstel

De serviceorganisatie stelt voor om de ontwikkeltafels (per segment of anderszins; zulks naar 
behoefte nader te bepalen) ook na de contractering voort te zetten om sturing en invulling te geven 
aan de ontwikkelopgaven zoals die worden geformuleerd en vastgelegd in de 
meerjarenovereenkomsten. Deelname aan de tafels is open voor iedere gecontracteerde partij en 
wellicht vereist voor partijen die worden aangemerkt als strategische partners. Betrokken partijen 
vaardigen voor deze tafels betrokken, gemandateerde en terzake kundige vertegenwoordigers af. De 
ontwikkeltafels hebben een technisch-uitvoerend karakter, maar bewaken tegelijkertijd de voortgang 



van de ontwikkelopgaven. De ontwikkeltafels komen dan in de plaats van het transformatieberaad en 
het zorgprofielenoverleg.



Daarnaast komt het Bestuurlijk Overleg Jeugdhulpaanbieders (hierbij mede begrepen JB/JR) als 
voortzetting van de bestuurdersoverleg. Dit bestuurlijk overleg houdt grotendeels vast een de 
sectorale wijze van vertegenwoordiging, maar de SOJ zal hier meer en betere ondersteuning aan 
geven door agenda en notulen te publiceren via haar website. Het doel van dit overleg is drieledig:

1. Zicht houden op de actualiteit
door data- en financiële informatie te delen, knelpunten te agenderen en samenwerking te 
stimuleren.

2. Sturing geven aan de ontwikkelambities
door voortgang te evalueren (terugrapportage vanuit de ontwikkeltafels) , randvoorwaarden 
in te vullen, en belemmeringen weg te nemen.

3. Impulsen geven aan de lokale samenwerking 
mede vorm en inhoud geven aan de samenwerking op lokaal niveau tussen voorliggende 
voorzieningen, onderwijs, sociale wijkteams, jeugdteams, jeugdbescherming (en Veilig Thuis)

Het onafhankelijk voorzitterschap ligt onveranderd bij de regionaal portefeuillehouder Jeugd (sinds 1 
januari 2021 de heer Steven van Die, wethouder te Hendrik-Ido-Ambacht) en de directeur van de 
Serviceorganisatie Jeugd blijft de rol van secretaris vervullen. 

Graag bespreken wij met u:

1. Bent u het eens met positionering, doel en inhoud van het BOJ?
2. Bent u het eens met verslaglegging en publicatie van de bijeenkomsten?


