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Titel 

Stand van zaken transformatieplan breed spectrum aanbieders 

 

Kennisnemen van 

De wijze waarop het college uitvoering heeft gegeven aan de door de raad aangenomen 

motie met betrekking tot het besluit ‘Intensivering breed spectrum samenwerking 

jeugdhulp regio Amersfoort’. 

 

Aanleiding 

In 2019 zijn zeven gemeenten in de regio Amersfoort een meerjarig partnerschap 

aangegaan met zeven grote jeugdhulp aanbieders, bekend als de breed spectrum 

aanbieders. Op verzoek van gemeenten hebben de breed spectrum aanbieders een 

transformatieplan en aanvullende governance-afspraken opgesteld met als doel om door 

uitvoering hiervan de stijging van de jeugdhulp door transformatie, innovatie en betere 

samenwerking  zoveel mogelijk binnen het budget op te vangen. Deze plannen zijn door 

KPMG verwerkt in een business case. In het besluit van 2 juli jl. heeft u ingestemd met een 

incidentele budgetverhoging voor Woudenberg van € 369.160 voor de collectieve 

taakopgave breed spectrum voor de jaren 2019-2022. Met betrekking tot het besluit is er 

ook een motie aangenomen, waarin het college gevraagd wordt om u te informeren over 

de aanvullende afspraken en duidelijkheid te verschaffen in de wijze van monitoring.  

 

Kernboodschap 

De breed spectrum aanbieders hebben een ambitieus transformatieplan opgesteld. Er zijn 

risico’s en onzekerheden of de beoogde transformatie gerealiseerd kan worden. Alle 

partijen, zowel de gemeenten als de breed spectrum aanbieders, hebben belang bij 

duidelijke afspraken en een goede monitoring.  

 

Op 1 september is het nieuwe programmateam van de breed spectrum aanbieders 

gestart bestaande uit een programmamanager en drie kwartiermakers voor de 

belangrijkste onderdelen van het transformatieplan: ambulante  specialistische teams, 

cockpit +  centrale aanmelding en verblijf. Het programmateam werkt hard aan 

uitvoeringsplannen voor de tweede helft van dit jaar, die medio oktober gereed zijn. In 

vervolg worden er jaarlijks jaar- of uitvoeringsplannen gemaakt. Deze plannen worden 

ter instemming aan de gemeente voorgelegd. De focus ligt nu op de invoering van de 

ambulante specialistische teams en het inrichten van de monitoring. Tegelijkertijd 

hebben de breed spectrum aanbieders een samenwerkingsovereenkomst opgesteld om 

hun samenwerking juridisch structuur te geven.  

 

Er is een addendum bij het contract opgesteld, waarin aanvullende collectieve afspraken 

op de individuele contracten van de breed spectrum aanbieders zijn gemaakt. In dit 

addendum wordt geregeld dat de aanbieders collectief verantwoordelijk zijn voor de 

boogde transformatie en als collectief gaan opereren. De programmamanager is 

gemandateerd om namens de bestuurders van de breed spectrum aanbieders afspraken 

met de gemeenten te maken. Er zijn harde afspraken gemaakt dat de eerste twee 

ambulante specialistische teams 15 januari operationeel zijn en dat de overige teams 1 

maart operationeel zijn. Verder is concreet afgesproken dat de centrale toegang uiterlijk 

1 april 2021 functioneel is.  

 

In het addendum is ook de motie van de gemeenteraad geborgd. Er is afgesproken dat 

er ieder kwartaal een rapportage op de realisatie van de transformatieopgave aan de 

regio moet worden overlegd. De exacte wijze van monitoring wordt op dit moment 

uitgewerkt. Tot slot is in het addendum een artikel opgenomen dat gemeenten de 

mogelijkheid hebben om de uitbetaling op te schorten indien hier aanleiding voor is.  

 



 

 

Communicatieboodschap 

De vraag naar jeugdhulp neemt al enkele jaren toe. Om ondersteuning en zorg ook in de 

toekomst te kunnen blijven bieden aan iedereen die dat nodig heeft, moet een omslag 

(transformatie) gemaakt worden. Gemeente, zorgaanbieders en partners in de stad op het 

gebied van welzijn en zorg, moeten samenwerken om de kwaliteit en betaalbaarheid van 

de jeugdhulp te verbeteren. Daarom zijn zeven gemeenten in de regio Amersfoort en 

zeven grote specialistische jeugdhulp aanbieders in 2019 een partnerschap aangegaan. 

Inmiddels is gebleken dat het aantal jeugdigen en de zwaarte van de problematiek een 

stuk hoger ligt dan was verwacht. Dit is een landelijk beeld. Dat maakt dat de opgave 

waaraan gewerkt moet worden, groter is geworden en dat intensivering van de 

samenwerking nodig is. De gemeenten hebben hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. De 

jeugdhulp aanbieders en de gemeenten hebben elk een plan opgesteld voor hoe zij 

versneld verder werken aan de transformatie. Daarnaast zijn er extra afspraken gemaakt 

over de samenwerking die er voor moeten zorgen dat er snel stappen gezet worden zodat 

jeugdigen passende ondersteuning en zorg kunnen blijven krijgen.   

 

Vervolgstappen 

U hebt het college gevraagd om twee keer per jaar te rapporteren over de voortgang van 

het transformatieplan. In overleg met de griffie en de breed spectrum aanbieders zal nog 

bekeken worden wat de beste vorm en tijdstip is.  

 


