
Beantwoording vragen CDA-fractie inzake Intensivering breed spectrum 

Raads(commissie)vergadering van: 23-06-2020 

 

Vraag Antwoord 
 

Raadsvoorstel pagina 3: U geeft bij paragraaf 1.2 aan dat er vertrouwen is in de 

samenwerking en dat de samenwerking z’n vruchten afgeeft. Op pagina 4 plaatst u 

kanttekeningen aangezien u stelt dat de aanbieders nog onvoldoende als collectief 

samenwerken. Welke mening is het college nu toegedaan? 

Het een sluit het ander niet uit. De BSA is een samenwerkingsverband van 
jeugdzorgaanbieders die ieder vanuit hun eigen achtergrond en positie een 
belangrijke rol spelen in de jeugdhulp binnen de regio Amersfoort. Grotendeels doen 

ze dat als ketenpartners, deels als partijen die elkaar in het veld tegen komen en 

soms op onderdelen als concurrenten. Voor het opbouwen van de collectiviteit was 
het nodig om elkaar beter te leren kennen, dezelfde taal te leren spreken en te weten 
wat de ander doet. Het kostte meer tijd dan verwacht om dit te bereiken door 
verschillende belangen van de aanbieders en de diversiteit die er tussen de 
aanbieders is. Daar is het afgelopen jaar fors in geïnvesteerd. In de periode dat de 
aanbieders nog onvoldoende als collectief samenwerkten, zijn er desondanks een 
aantal initiatieven vanuit het de BSA gestart die hun vruchten afwerpen. Zoals het 

gezamenlijke triagistenoverleg en de samenwerking tussen BSA en wijkteams om de 
expertise van de BSA meer naar de voorkant te brengen. Zonder het collectief van de 
BSA waren deze ontwikkelingen niet tot stand gekomen. 

Het is opvallend dat na 1.5 jaar er al zo’n forse budgetoverschrijding 

geconstateerd wordt. Dit omdat het aantal jeugdigen en de zwaarte van de 

problematiek vooraf lager is ingeschat. Vanaf 2024, zo geeft u op pagina 2 aan, 

verwacht u een structurele besparing van EUR 700.000 per jaar. Hoe moeten wij 

dit zien in het geschetste perspectief op pagina 4 waarbij u aangeeft dat u niet 

uitsluit om nogmaals een budgetvraag te moeten doen?  

Het contract dat vanaf 1 januari 2019 geldt, is opgesteld op basis van de 

realisatiecijfers van 2017 en de prognose 2018. Voor de business case die nu voorligt 

heeft KPMG de meest recente cijfers over 2019 gebruikt. Door het gebruik van 
recente cijfers en het feit dat de samenwerking tussen de BSA onderling en de BSA en 
gemeenten haar vruchten begint af te werpen geloven we dat het mogelijk moet zijn 
de verwachte besparing van jaarlijks € 700.000 vanaf 2024 te halen. 
 
Tegelijkertijd kunnen we niet uitsluiten dat zich in de komende jaren ontwikkelingen 
voordoen die zodanige invloed op de uitgangspunten van het contract hebben, dat we 

opnieuw met elkaar om de tafel zullen moeten gaan. Het is echter de intentie van 
zowel BSA als de gemeenten om dit te voorkomen. 

U heeft dit risico bij de aanbieders neergelegd maar hoe realistisch is het dat ze dit 

risico ook (financieel) zullen dragen? 

De ambitie is inderdaad hoog en het is geen gemakkelijke opgave, zowel voor de 
aanbieders als gemeenten. Het transformatieplan geeft aan dat de breed spectrum 

aanbieders net als de gemeenten geloven in de omslag die nu gaande is. Met de 

aangescherpte afspraken is het vertrouwen in elkaar versterkt en geloven we als 
gemeenten dat de zorgaanbieders als collectief in nauwe samenwerking met 
gemeenten de gezamenlijke ambitie realiseren. 



Vraag Antwoord 
 

Tijdens het webinar werd al aangeven dat we in Woudenberg in verhouding veel 

jeugd hebben die gebruik maakt van de zorg. Deze cijfers zijn ook te zien op 

pagina 7 van het BSA transformatieplan. Kunt u aangeven wat hiervan de reden 

is? 

De reden is met name dat in Woudenbergse gezinnen veel pleegkinderen opgevangen 
worden.  

Goed om op pagina 15 van het transformatieplan te lezen dat de transformatie op 

termijn een positief effect zal hebben op de jeugdigen in onze regio. Kunt u 

aangeven wanneer u hiervan de effecten verwacht? 

Deze effecten zien we nu al door de inzet van het triagistenoverleg waar ingewikkelde 
casuïstiek BSA breed kan worden besproken en uit het feit dat sinds najaar 2019 een 
medewerker van de BSA wekelijks een dagdeel op De Kleine Schans zit, waardoor 
expertise naar de voorkant wordt gebracht.  

Op pagina 23 van het transformatieplan lezen wij dat het doel is om zoveel 

mogelijk uithuisplaatsingen te voorkomen. Dat is een nobel streven maar in 

sommige gevallen niet mogelijk. In dat soort specifieke gevallen is een vlot proces 

noodzakelijk. De praktijk leert echter dat er dan heel veel instanties mee moeten 

kijken en beslissen waardoor het proces langer duurt en waarbij kind en gezin niet 

gebaat zijn. Gaat dit met deze transformatie in de toekomst beter? 

Ja, onderdeel van het transformatieplan van zowel de BSA als de gemeente is een 
verbeterde samenwerking met de SAVE en de GI’s, waardoor er een goede 
uitwisseling en aansluiting is. 

Op pagina 32 wordt aangegeven dat de sturing en monitoring niet langer 

plaatsvindt op tarieven maar op aantallen. Welk effect heeft dit voor Woudenberg? 

Dit betekent dat er niet meer in producten gedacht, gefactureerd en verantwoord 
wordt, maar in aantallen geholpen cliënten onafhankelijk van de soorten 

voorzieningen die zij inzetten. Daarmee komt de hulpvraag van de cliënt en dat wat 
er nodig is om deze op te lossen meer centraal te staan.  

In de Governance wordt aangegeven dat er nog niet in een juridische entiteit zal 

worden samengewerkt. In Woudenberg kennen wij samenwerken op deze wijze al 

wel. Is het college van mening dat samenwerking binnen een juridische entiteit 

meer zal bijdragen aan efficiëntie, kostenbesparing en een betere zorg? 

De belangrijkste winst is te behalen doordat de BSA als collectief gaan samenwerken. 
Zo niet, dan blijven wij te maken houden met zeven losse aanbieders die langs elkaar 
heen werken. En in plaats van een vast budget, onafhankelijk van het aantal 
ondersteunde cliënten en ingezette voorzieningen, zullen we dan blijven werken met 

een verkapte vorm van de P X Q (prijs maal volume) systematiek. De collectiviteit is 
dus het doel en welk middel gebruikt wordt om tot dit doel te komen, een juridische 
entiteit of een samenwerkingsovereenkomst, is van ondergeschikt belang. 

Indien ja: op welke manier draagt dit dan positief bij?  Zie het antwoord hierboven. 

 


