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AANPASSEN DATUM

AANPASSEN UITWERKING OF
TOELICHTING STAND VAN ZAKEN

Uitgangspunten

De aanbieders van jeugdhulp en
preventie werken samen de balans uit
die er per interventieniveau dient te
zijn tussen kennis, kunde, attitude en
betrokkenheid van partners vanuit de
preventie en vanuit de jeugdhulp.

Zorgaanbieders inclusief
kernpartners CJG

Doorlopend proces
tijdens RTA
periode;
periodieke
monitoring van
voortgang,
resultaten en
effect

Aanbieders van jeugdhulp brengen hun
individuele en gezamenlijke aanbod
onder in de tabel op pagina 4 van het
transformatieplan 2014.

Zorgaanbieders

Vóór 1 november
2014

De invulling van de BIG 5 jeugdhulp
wordt gezamenlijk op een
gestructureerde wijze ingevuld. De
wijze waarop dit proces wordt
gestuurd en gecoördineerd, is een
vraagstuk dat voor 1 november 2014
moet zijn beantwoord.

Zorgaanbieders inclusief
kernpartners CJG

Doorlopend proces
tijdens RTA
periode;
periodieke
monitoring van
voortgang,
resultaten en
effect

Uitwerken en vastleggen van een
gezamenlijk personeelsbeleid.

Zorgaanbieders

Vóór 1 november
2014

Uitwerken van een
gezinsondersteunend arrangement
voor de doelgroep LVB VB.

Zorgaanbieders en
kernpartners CJG

Formaliseren van onderlinge

Zorgaanbieders

Het overleg over toegang en toeleiding
wordt aangevuld met gesprekspartners
uit de jeugdhulp domeinen.

Invulling van het aandeel dat
enerzijds preventie en
anderzijds jeugdhulp leveren
aan de activiteiten per
interventieniveau maakt
onderdeel uit van de
werkagenda die wordt
vastgesteld op basis van de
plannen van aanpak per
domein.
Vóór 15 september
als onderdeel van
de aanbiedingen

Vóór 31 december
2014
Vóór 1 november
1

samenwerkingsverbanden,
gezamenlijke
en pilots.
Uitwerken wat de rol is van de
procesregie c.q. mediaton.

2014

Zorgaanbieders en
kernpartners CJG

Voor 1 oktober
2014

Transformatieplannen waarin is
aangegeven op welke manier de
bezuinigingen de komende drie jaar
door individuele instellingen wordt
gerealiseerd.

Zorgaanbieders

Voor 1 september
2014

Inrichten van een periodiek overleg
tussen zorgaanbieders ten einde
onderling partnerschap uit te bouwen

Zorgaanbieders

Mei 2014

Periodiek overleg tussen
zorgaanbieders per domein is
ingevuld.

Inrichten van een gezamenlijk overleg
platform op bestuurlijk strategisch
niveau (bestuurlijk overleg jeugdhulp).

Zorgaanbieder,
kernpartners CJG en
gemeenten

Voor 1 oktober
2014

Voorstel over dit overleg is het
VBO voor de vergadering van 3
september 2014 aangeboden.

De noodzakelijke administratieve
processen bij zowel gemeenten als
zorgaanbieders zijn op orde zodat de
transitie van de jeugdhulp per 1 januari
2015 kan plaatsvinden.

Gemeenten en
zorgaanbieders

Uiterlijk op 1
november 2014

De regels van good governance
worden op korte termijn vertaald in
een document waarin voor de
zorgaanbieders de uitgangspunten zijn
vastgelegd.

Zorgaanbieders i.o.m.
gemeenten

Uiterlijk 1 juni
2014

Voor 1 november
2014

Hoofdlijnenakkoord en
ontwikkelingsplan opstellen en
voorleggen aan de gemeenten in de
drie Noordelijke r

Zorgaanbieders

Uiterlijk 1 juli 2014

1 oktober 2014

Een belangrijk aandachtspunt is dat
procesregie geen doel op zich is.

Bovenregionale
functies

Voor 15 september
2014

2

De in Drenthe gehanteerde werkwijze
met accountteams afstemmen met de

Kwartiermaker

Medio mei 2014

Het idee dat er vier
accountteams ingesteld
worden, is losgelaten. Voor 1
oktober functioneert één
accountteam jeugdhulp.
Daarmee is er in relatie tot de

bovenregionale afspraken.

een bijzondere situatie.
Crisisopvang

Uitwerken van een projectplan
crisisinterventie Drenthe.

Projectgroep
Spoed4jeugd Drenthe

1 oktober 2014

Positief opvoeden
Drenthe

Doorontwikkeling van de
werkmethode PoD uitwerken zoals is
aangegeven in het ontwikkeldocument
dat wordt voorgelegd aan het ABO
jeugdhulp van 24 juni 2014.

Ontwikkelgroep PoD

21 mei 2014

Zorgaanbieders

Verslag en advies projectleider
zijn geagendeerd voor VBO van
3 september 2014
Vóór 1 november
2014

Bij de doorontwikkeling worden ook de
aanbieders jeugdhulp als partner
betrokken voordat het
ontwikkeldocument wordt vastgesteld.
Versterking
voorliggende veld

Bepalen of de versterking van het
voorliggende veld voldoende is
doorgevoerd om er voor te zorgen dat
de toeloop naar zwaardere vormen
van jeugdhulp absoluut en relatief is
teruggelopen.

Gemeenten en
kernpartners CJG

Medio 2015

Continuïteit van
zorg

Uitvoeren factlab in 2e helft 2014.

PIONN

September 2014

Factlab wordt 19 september a.s.
uitgevoerd

Nagaan of er bezwaar bestaat tegen
het vastleggen van budgetafspraken op
basis van het bekende en vastgestelde
budget jeugdhulp 2013.

Financials gemeenten en
financials
zorgaanbieders

Oktober 2014

Uitgangspunt is dat de
opgelegde bezuinigingen
gebaseerd zijn op de peiljaren
die gehanteerd worden bij het
vaststellen van het aandeel van
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het betreffende domein binnen
de doeluitkering jeugdhulp.
Intergemeentelijke
samenwerking

Contracteren

Risicoverdeling (overschrijding budget,
fluctuatie aantallen jeugdigen in zorg,
substantiële wijzigingen van aard van
het gebruik van jeugdhulp) tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer
uitwerken.

Zorgaanbieders en
accountteams werken
dit vraagstuk uit

1 juli 2014

1 november 2014
(risicoverdeling
maakt onderdeel
uit van het
contract dat met
aanbieders wordt
gesloten)

Nadere afspraken maken over
voorwaarden en condities die gelden
bij invulling penvoerderschap.

Penvoerende gemeente
en de andere elf Drentse
gemeenten

1 juli 2014

1 oktober 2014

Voorstellen worden besproken
in ABO van 24 september
(onder voorbehoud van
accordering door ambtsoverleg
op 19 september)

Voortzetten van de acties en lobby om
aandacht te vragen voor een eerlijker
objectief verdeelmodel middelen
jeugdhulp.

Bestuurlijk
dossierhouder

Doorlopend proces
tot moment
waarop concreet
voorstel vanuit BZK
wordt voorgelegd

In overleg tussen gemeenten en direct
betrokken organisaties (BJZ en CIZ)
onderzoeken wat de precieze omvang
is van het PGB budget en wat de
mogelijkheden zijn om te sturen.

Gemeenten, BJZ
Drenthe, CIZ

1 oktober 2014

Medio december

Projectopdracht vaststellen en
uitvoeren door een
projectleider PGB aan te
trekken.

Een beleidsoverleg transformatie
instellen en starten met de
werkzaamheden van accountteams.

ABO en
gemeentesecretarissen
overleg

Mei/juni 2014

Beleidsoverleg heeft inmiddels
meerdere keren
plaatsgevonden.

Starten met voorbereidende
gesprekken over contracteren met
zorgaanbieders.

Expertgroep inkoop,
accountteams en
zorgaanbieders

Juni 2014

Uitwerken van contractvoorwaarden
inkoop en

Expertgroep inkoop,
accountteams en

Voor 1 oktober
2014

De definitieve contracten over
jeugdhulp zijn medio oktober
beschikbaar ter ondertekening
door gemeenten.

4

Monitoring

Uitkomsten
werkatelier 7 mei

verantwoordingssystematiek.

zorgaanbieders

Indicatoren op te nemen in de
transformatie en transitiemeter met
elkaar (gemeenten en zorgaanbieders)
bespreken en laten vaststellen door
bestuurders (colleges).

Klankbordgroep MB! en
accountteams

Mei 2014 overleg,
juni vaststelling

Toegang en instroom binnen de
jeugdhulp nadrukkelijk monitoren.

Klankbordgroep MB! en
accountteams

Jaarlijks
terugkerend
proces

Afstemmingsoverleg bijeenroepen
aanbieders dyslexiezorg in Drenthe.

Zorgaanbieders dyslexie

Voor 1 juni 2014

Er dient aandacht te zijn voor de
afstemming tussen de jeugdhulp, het
voorliggende veld en de
veiligheidsketen.

JB/JR aanbieder

Voor 1 september
2014

AMHK

Vóór 1 november
2014

Met de aanbieders van
dyslexiezorg is inmiddels
meerdere keren overleg
gevoerd ten einde tot een
collectief contract te komen.

CJG partners
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