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Geachte Wethouder Jeugd, geachte heer Snoek,

Graag willen we u feliciteren met uw installatie en veel succes wensen in deze collegeperiode. Voor 
de gecertificeerde instellingen is het een spannende maand. Komende weken besluit u over het 
kader voor de komende vier jaar. Met deze brief willen we u informeren over onze visie en onze 
gezamenlijke uitdagingen.

Graag nodigen we u ook uit voor een kennismaking en/of een werkbezoek waardoor u kennis kunt 
nemen van onze organisatie en dagelijkse uitvoeringspraktijk in de gemeente waar u 
verantwoordelijk bent voor de jeugdzorg.

Visie 2019-2022
We vinden het positief dat 32 gemeenten in de 6 jeugdzorgregio’s de handen ineen hebben 
geslagen om gezamenlijk de jeugdbescherming en jeugdreclassering en de inzet van preventieve 
jeugdbescherming in te kopen.

De William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS JB&JR) wil zich 
inzetten om de komende jaren de beschikbaarheid te borgen van de jeugdbescherming en 
jeugdreclassering voor onze doelgroep, te weten kinderen en/of hun ouders met een beperking, in 
uw gemeente. Om u een indruk te geven, staat hieronder een overzicht van de inzet van onze 
jeugdzorgwerkers voor uitvoering van de meest voorkomende diensten in de verschillende 
jeugdzorgregio’s.

Tabel 1 Overzicht van het aantal jeugdigen in begeleiding per mei 2018 in de verschillende 
jeugdzorgregio’s van Noord-Holland.

Aantal jeugdigen per 
juni 2018

Gedwongen kader Preventieve
jeugdbescherming

Regio OTS < 1 jaar OTS> 1 jaar Voogdij JR BZM
Gooi en Vechtstreek 14 27 23 3 20
Kop van Noord Holland 27 20 34 6 20
IJmond 9 28 21 3 18
Noord-Kennemerland 17 49 38 7 20
West-Friesland 21 28 67 9 36
Zuid-Kennemerland 4 18 20 3 18
Totaal 92 170 203 31 132
Legenda
OTS < 1 jaar = Ondertoezichtstelling korter dan 1 jaar
OTS > 1 jaar = Ondertoezichtstelling langer dan 1 jaar
JR = Jeugdreclassering regulier ^-c
BZM = begeleiding zonder maatregel
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We delen uw visie zoals onlangs door een ambtelijke werkgroep vanuit de zes jeugdzorgregio’s is 
gepresenteerd in Alkmaar. Jeugdigen moeten beschermd worden, recidive moet voorkomen worden 
en daarmee dragen we zorg voor veiligheid op duurzame wijze. Het gezin met zijn netwerk is daarbij 
uitgangspunt van de hulpverlening. Bovendien doen we dit in intensieve samenwerking en 
afstemming met de sociale wijk- en gebiedsteams. Jeugdzorgwerkers delen graag hun ervaring en 
kennis met wijkteammedewerkers voor, tijdens en na de maatregel die is opgelegd door de 
kinderrechter.

In gesprek over visie, administratieve voorwaarden en faire tarieven
Graag willen we met de gemeenten - ambtelijk en bestuurlijk - in gesprek over onze visie, onze inzet 
en welke tarieven, administratieve verplichtingen daarbij voor ons passend en noodzakelijk zijn. Tot 
nog toe zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd, waarbij een korte samenvatting is gegeven van 
het rapport van Significant en een tweede bijeenkomst waarbij de inkoopprocedure is toegelicht en 
wij uitgenodigd werden daarop te reageren.

Tot op heden is er nog niet gesproken over de voorwaarden voor 2019 die de jeugdzorgregio’s aan 
onze organisatie willen stellen voor de hulp die wij aanbieden, terwijl die voor ons zeer relevant zijn 
om actief bij te kunnen dragen aan de transformatie opgave. En noodzakelijk om de kwaliteit van 
dienstverlening aan ouders en kinderen te leveren om aan het wettelijk normenkader te kunnen 
voldoen.

We verzoeken u dan ook om tijdig een dialoog te organiseren, waarin wij met de gemeenten in 
gesprek kunnen over deze voorwaarden. Begin 2018 hebben de VNG en Jeugdzorg Nederland 
gezamenlijk aan Berenschot de opdracht gegeven om de kostprijzen voor 2016 voor 
jeugdbescherming en jeugdreclassering en drang van de gecertificeerde instellingen te 
onderzoeken. Dit rapport beschouwen wij als basis voor het gesprek tussen uw gezamenlijke inzet 
als gemeenten en ons als gecertificeerde instelling.

Uit het rapport van Berenschot:

Een belangrijke conclusie is dat de gemiddelde reële kosten voorde uitvoering van 
jeugdbescherming en jeugdreclassering (waaronder gezinsgericht werken) die in 2016 gemaakt zijn 
fors hoger liggen dan de tarieven die gemeenten geboden hebben. Reden voor deze hogere 
tarieven zijn:

• De hoge ervaren werkdruk bij medewerkers in het primair proces.
• Als gevolg van de werkdruk een te hoog verzuim van gemiddeld 6,7%.
• Een te hoog verloop van medewerkers (in 2016 gemiddeld 17% in het primair proces).

De aantrekkende arbeidsmarkt, medewerkers worden bij incidenten persoonlijk voor de 
tuchtrechter gedaagd en de werkdruk.

• Het verloop blijft toenemen, die een gevolg is van een lagere productiviteit vanwege het 
inwerken en opleiden van nieuwe medewerkers als gevolg van de SKJ-verplichte 
opleidingseisen (tot zo'n 4 uur per week).

• Achterblijven van investeringen in innovaties om de kwaliteit in het primaire werkproces 
en de professionalisering te vergroten door gebrek aan capaciteit.

• Aanvullende taken van de jeugdzorgwerkers als gevolg van de werkdruk komen onder 
druk te staan.

• Toenemende aanvullende inzet die van medewerkers wordt gevraagd bovenop de 
wettelijk verplichte taakuitvoering. Genoemd zijn: regievoering in de gehele keten, 
overlegvormen met diverse ketenpartners op casusniveau en aansluiting bij lokale teams.

• Toenemende complexiteit van de casuïstiek waardoor meer inzet van medewerkers 
gewenst is (o.a. complexe echtscheidingsproblematiek).
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Welke opgaven zien wij in 2019 en verder?

1. Inzetten van kwaliteit voor kwetsbare gezinnen en kinderen in uw gemeente.
2. Vermindering van de administratieve lastendruk voor onze organisatie en gemeenten.
3. Marktconforme arbeidsvoorwaarden voor onze jeugdzorgwerkers.
4. Inzetten op een effectieve aansluiting op de lokale teams.
5. Tijd en ruimte creëren voor innovaties die de kwaliteit van ons primair proces vergroten.

1. Kwaliteit en tijd voor het kind
Op dit moment is de werkdruk bij onze jeugdzorgwerkers groot. We zien een relatief hoog 
ziekteverzuim, veel verloop in combinatie met een toenemende complexiteit van de 
problematiek bij gezinnen. De toename van administratieve werkzaamheden voor de 
jeugdzorgwerker heeft er mede voor gezorgd dat er minder tijd is voor contact met het 
gezin/kind. Jeugdzorgwerkers zijn veel tijd kwijt met verslaglegging (bijvoorbeeld 
rapportages en dossiervorming). Ondanks inspanningen om de werkdruk en caseload te 
verminderen, is dat slechts in beperkte mate gelukt.

2. Vermindering van de administratieve lastendruk van de organisatie en gemeenten
Het regelen van de contracten, de verantwoording en de informatievoorziening vergen veel 
meer tijd sinds de transitie. Dit heeft ook extra kosten met zich meegebracht. Het is een 
gezamenlijke opgave is om deze administratieve lasten te verminderen zodat meer middelen 
voor het primair proces kunnen worden ingezet.

3. Marktconforme arbeidsvoorwaarden voor onze jeugdzorgwerkers
Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn door het bieden van goede arbeidsvoorwaarden 
en voorkomen dat door te hoge werkdruk en te hoge caseload ervaren jeugdzorgwerkers 
uitstromen. Nieuwe medewerkers zouden een inwerkperiode aangeboden moeten krijgen, 
waarbij de caseload stapsgewijs opgebouwd kan worden. Het is goed als er aandacht is 
voor de toegenomen complexiteit van de problematiek bij gezinnen.

4. Effectieve aansluiting van jeugdbescherming en jeugdreclassering op de lokale teams
De transformatie is begonnen, maar er valt nog veel te winnen. Minder uithuisplaatsingen, 
minder lange duur van ondertoezichtstellingen, sneller afschalen naar wijkteams en 
zorgpartijen en meer inzet van zorgaanbod in gezinsverband maken hier onderdeel van uit. 
Jeugdzorgwerkers moeten de tijd hebben om aan te sluiten bij het lokale veld om te zorgen 
voor een soepele overdracht van gezinnen vanuit het gedwongen kader naar de lokale 
teams of zorgaanbieders. Wij kiezen voor een integrale aanpak van de gecertificeerde 
instelling met betrokkenheid van sociale wijk- of gebiedsteams.

5. Tijd en ruimte creëren voor innovaties
Wij vinden het belangrijk dat inzichten die we als landelijk werkende gecertificeerde instelling 
opdoen, in alle gemeenten in Noord-Holland toegepast kunnen worden, indien daar behoefte 
aan bestaat, zoals:

Kennisoverdracht naar voorliggende voorzieningen voor gemeenten en ketenpartners 
Investeren in vormen van feedback van cliënten en cliëntenparticipatie 
Een soepele overgang van 18- naar 18+.
Investeren op een doorlopende zorglijn.
Bijdragen aan het eerder signaleren van de doelgroep met een licht verstandelijke 
beperking.
Vernieuwing jeugdreclassering. De WSS JB&JR heeft in de afgelopen jaren 
geïnvesteerd in de ontwikkeling van jeugdreclassering 2.0. Dat is een werkwijze waarbij 
het netwerk en het gezin van de jeugdige meer dan voorheen wordt betrokken en er 
ingezet wordt op een betere samenwerking in de keten van het jeugdstrafrecht.
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In de uitvoering van onze maatregelhulp wordt de WSS JB&JR actief ondersteund door een eigen 
Expertisecentrum waardoor de kwaliteit van de uitvoering op een kwalitatief hoog niveau kan blijven. 
Hierdoor kunnen we blijven vernieuwen en onze jeugdzorgwerkers blijvend professionaliseren. Deze 
kennis stellen we ook ter beschikking van onze partners.

Graag nodigen we u uit voor een gesprek of een werkbezoek aan onze organisatie om over onze 
visie en aandachtspunten te praten en om u actief te kunnen informeren over onze werkpraktijk. U 
kunt daarvoor mailen met accountmanager Matthijs van Muijen, mvmuiien@wsq.nu. of telefonisch 
contact leggen via 06 - 52713716.

Als bijlage treft u ons relatiemagazine ‘William’ met artikelen waarin ons werk beschreven is.

Drs. H.C.J. Verbruggen
Directeur Jeugdbescherming & Jeugdreclassering

Bijlagen: - WSS JB&JR tarieven 2019 
- Relatiemagazine 'William'



BIJLAGE

Producten en diensten WSS JB&JR tarieven 2019

(V) Onder Toezicht Stelling < 1 jaar € 10.409
Onder Toezicht Stelling > 1 jaar € 8.732
Voogdij regulier €6.261
Opslag Licht Verstandelijke Beperking/ 
doelgroep William Schrikker €223
Jeugdreclassering Regulier €7.323
Samenloop / Dubbele maatregel €2.113
Individuele Traject Begeleiding Harde Kern (per mnd) € 1.397
Individuele Traject Begeleiding Criem (per mnd) € 1.968
Scholing en Trainings Programma (per mnd) € 1.885
GBM advies (per advies) € 1.802
GBM begeleiding (per traject/jaar) €7.550
Instemmingsverklaring Gesloten Jeugdzorg € 1.600
Gezinsgericht Casemanagement (GGW) € 12.661
Landelijk Expertiseteam (LET) € 20.234
Begeleiding zonder maatregel (Drang) 6 maanden € 5.205

• Er is uitgegaan van een indexering van 4,6 procent ten opzichte van 2016, conform het 
rapport van Berenschot (2018)

• Wij kunnen deze tarieven met 2 procent verlagen, indien gemeenten overgaan tot 
bevoorschotting, zodat onderhanden werk gefinancierd wordt.
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