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Geachte heer van Eijk en heer Kiel, 
 
Sinds geruime tijd zijn we met u in gesprek over de onmogelijkheden die wij ervaren om de stijgende 
cliëntenaantallen, in combinatie met de zwaardere problematiek binnen de met ons afgesproken 
financiële kaders op te vangen. In het bestuurlijk overleg van 18 december 2019 spraken we met u af 
om teneinde deze discussie te beëindigen een transformatieplan voor de BSA op te stellen waarin de 
belangrijkste thema’s, de ambities en plannen voor de komende jaren staan beschreven en op basis 
hiervan een business case op te stellen, die op hoofdlijnen inzicht geeft in de meerjarige ontwikkeling 
van cliënten, ondersteunings- en zorgvormen, kosten en opbrengsten van ondersteuning en zorg.  
 
Bijgaand treft u deze documenten aan, alsmede een risicoparagraaf. Op uw verzoek hebben wij 
daarnaast een beknopte opzet van de uitgangspunten van onze governance toegevoegd. 
 
Transformatieplan 
Transformatie is niet alleen een opgave van BSA, het vraagt om een goed samenspel in de keten en 
waarbij de sociale wijkteams en andere verwijzers een belangrijke rol vervullen bij het voorkomen van 
crisis en beperken van inzet van zware zorg. 
Door de uitvoering van ons ambitieuze transformatieplan realiseren wij een aantal ingrijpende 
veranderingen ten opzichte van het huidige zorglandschap. Deze zijn nodig om betere zorg en 
ondersteuning te kunnen leveren, maar ook om binnen de financiële kaders te kunnen blijven. 
Belangrijke onderdelen van de transformatie zijn:  
 
 Kinderen en jongeren zo dicht mogelijk bij huis en in normale omgeving ondersteuning en zorg 

leveren; 
 Een hoge ambitie op het terugbrengen van het aantal beschikbare plekken voor verblijf; 

 Transformeren van plekken voor kinderen in essentiële functie naar lichtere vormen van verblijf. 

 Transformeren van lichtere vormen van verblijf naar ambulant; 



   
 
 Vernieuwende [collectieve] vormen van ondersteuning en zorg; bijvoorbeeld op het speciaal 

onderwijs. 

 

Deze ambities gaan we onder meer waarmaken door gezamenlijk en als collectief sterk in te zetten op:  
 Het realiseren van specialistische ambulante gebiedsteams die aansluiten op en nauw samenwerken 

met uw lokale teams; 
 Gezamenlijke aanmelding;  
 Monitoren van in, door- en uitstroom.  
 
Businesscase 
Het transformatieplan is vertaald in een ambitieuze businesscase. Belangrijke conclusies hieruit zijn dat: 
 Transformatie zich later in de tijd terugverdient dan waar u en wij bij de aanbesteding mee rekening 

hebben gehouden. Wij zien dat pas vanaf 2023 de geraamde kosten lager zijn dan het opgenomen 
beschikbare budget uit de originele afspraken.  

 Om ondersteuning en zorg in de komende vier jaar te kunnen leveren voor de doelgroep en de 
transformatie te kunnen uitvoeren is bovenop op het beschikbare financiële budget van 118,5 mln. 
Aanvullend 7.99 mln. euro (2019-2022) nodig. In dit budget zitten alle geraamde kosten voor de 
komende jaren gebaseerd op de voorliggende businesscase. Wij zien geen mogelijkheden om dit 
budget te verlagen. Ook verkleining van de doelgroep levert ons inziens geen financieel voordeel op, 
omdat dan naar verwachting door u vergelijkbare kosten bij andere [p*q] aanbieders worden 
gemaakt. Waarbij het risico aanwezig is op een niet passende behandeling dat later leidt tot hogere 
kosten [bijv. verblijf].  
 

Belangrijke redenen hiervan zijn: 

o Huidige discrepantie tussen budget en kosten heeft tijd nodig om te verdwijnen. Dit wordt 
bijvoorbeeld veroorzaakt doordat het langer dan geraamd duurt om kinderen die nu op 
dure plekken zitten [jeugdzorg+, gezinshuizen] verantwoord uit te laten stromen en 
daarvoor passende alternatieven te hebben. 

o Lichtere vormen van verblijf zijn weliswaar meer passend, echter niet per definitie 
goedkoper waarmee het verwacht resultaat in terugloop van kosten wellicht minder snel 
gaat dan eerder gedacht (en gehoopt).  

 

Door het opstellen van de businesscase en de herijking op financieel kader wordt gerealiseerd dat de 
voorspelbaarheid van kosten van de transformatieopgave en onze opdracht in een breder stelsel, waarin 
groeiende druk bestaat op instroom en betaalbaarheid, groter is geworden [zie verder ook 
risicoparagraaf]. 

 
 



   
 
Governance 
Met het doorlopen van het proces en uitwerking is richting ontstaan en is BSA een collectief geworden. 
Wij hebben als doel om deze positieve ontwikkeling verder door te zetten. Zowel in het dagelijks werk 
rond de zorg voor cliënten maar ook op management en bestuurlijk niveau.  Niet alleen in woorden 
maar ook zichtbaar. De inrichting van de organisatie evenals afspraken die we maken binnen het 
collectief leggen we vast in een passende juridische samenwerkingsovereenkomst, deze is gereed voor 1 
september 2020.  De uitgangspunten voor deze overeenkomst vindt u in bijlage bij deze brief.   

Basis van de nieuwe organisatie inrichting is het werken vanuit één organisatie, met duidelijke rollen en 
verantwoordelijken gekoppeld aan de taakopgaven in Eemland en op afstand van de 
moederorganisaties.  Zowel financieel als zorginhoudelijk wordt geborgd dat er vanuit één organisatie 
wordt gewerkt met één budget, één begroting en één centrale monitoring. 

 
Risicoparagraaf 
De businesscase laat evidente verbeterkansen zien voor de sturing op kritische indicatoren voor zowel 
de aanbieders als de regio – daardoor zijn nieuwe verrassingen te mitigeren door betere 
informatievoorziening langs uitgezette lijn. Wij zullen ook dit onderdeel van ons transformatieplan en de 
businesscase, waar nodig in afstemming met uw medewerkers, uitvoeren. Hierbij realiseren we onder 
meer dat eventuele risico’s eerder in beeld komen. 

Ook met een uitgebreid budget zijn wij echter niet in staat alle exogene risico’s zelfstandig op te vangen. 
In bijgevoegd document maken wij dat inzichtelijk. Wij zeggen u toe dat wij waar mogelijk risico’s met 
beheersmaatregelen zullen trachten weg te nemen. Ook door bijvoorbeeld binnen het beschikbare 
budget, maar gegeven de kaders [o.a. baseline kwaliteit, beschikbare plekken, aantallen ambulante 
medewerkers] te bezien of beperkte autonome groei van het aantal cliënten opgevangen kan worden, 
bijv. door versnelde uitstroom, verkorten trajecten, etc.]. Er komt echter een moment dat dit niet meer 
mogelijk is, bijvoorbeeld door wettelijke kwaliteitseisen of doordat de keuzes die we moeten maken niet 
meer verantwoord zijn. Wij zullen u in de reguliere overleggen op de hoogte houden en de vraag 
voorleggen om te besluiten hoe het risico wordt vertaald. Dat kan door het accepteren van tijdelijke 
wachtlijsten of door extra inzet. In bijgevoegd document is e.e.a. nader uitgewerkt. 
 
Rol gemeenten 
Door uitbreiding van het budget verwachten wij voor de resterende jaren ondersteuning en zorg voor 
deze doelgroep en de transformatie te kunnen realiseren. Wij hebben u daar echter wel bij nodig. Een 
randvoorwaarde is dat het transformatieplan van gemeenten is afgestemd op ons transformatieplan, dit 
ter ondersteuning van o.a.: 
 Een eenduidige manier van werken door lokale wijkteams die aansluit op de visie en het 

inrichtingsmodel van de Centrale Aanmelding.  
 Verruimen van de uitstroommogelijkheden voor cliënten, zowel door toename afschaling richting 

lokale teams als het beschikbaar maken van de benodigde zelfstandige woonruimte.  
 Een zodanige positionering van BSA binnen het totale zorglandschap, dat regie van gemeenten op 

aanpalende voorzieningen, waaronder PxQ-aanbieders, Save en lokale teams, mogelijk is. 




