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Toekenning Transformatiefonds

Geachte bestuurder,

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

Alle 42 jeugdzorgregio’s hebben een meerjarig transformatieplan opgesteld en
ingediend ten behoeve van het Transformatiefonds. Met het Transformatiefonds
geven we een impuls aan de transformatiebeweging in het jeugdhulpstelsel. De
jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds
beter maken, is wat kinderen, jongeren en opvoeders van ons vragen.
Op 23 novemberjl. heeft de Stuurgroep Zorglandschap (zijnde de VNG, de
Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ) en de ministeries van JenV
en VWS) de aanvragen van de 42 jeugdzorgregio’s voor het Transformatiefonds
beoordeeld. Verheugd zijn we u te kunnen mededelen dat aan elke jeugdzorgregio
de bijdrage uit het Transformatiefonds wordt toegekend. Dit wordt in de
decembercirculaire 2018 gepubliceerd.
De regionale transformatieplannen versterken het Actieprogramma Zorg voor de
Jeugd en bouwen voort op de reeds in gang gezette transformatieagenda in de
regio’s. Er is een groot gedeeld besef dat het tijd is voor een volgende stap in de
ontwikkeling van de jeugdhulp. Randvoorwaardelijk voor het maken van een
duurzame verbeterbeweging is dat in de regio’s ‘de basis op orde’ is. De
Stuurgroep verwacht dan ook dat uw regio hier in het bijzonder blijvend op inzet.
Dit opdat de gemaakte (proces)afspraken leiden tot vermindering van wachttijden
en wachtlijsten, het regionaal expertteam er is voor complexe zorgvragen, er
uiterlijk in de zomer van 2019 een regionale visie is op de doorontwikkeling van
de lokale teams en er meerjarige inkoopcontracten zijn afgesloten die in de
uitvoeringsvarianten van het programma Informatievoorziening Sociaal Domein
zijn vertaald.
Zaak is om ervoor te zorgen dat het Transformatiefonds een impuls geeft aan het
realiseren van duurzame verbetering van het jeugdhulpstelsel. Dat vraagt van
regio’s om ervoor te zorgen dat acties die worden uitgevoerd elkaar versterken en
om te leren van elkaar. Enkel dan kan het Transformatiefonds zorgen voor het
gewenste vliegwieleffect, met als uiteindelijke doel het realiseren van steeds
betere zorg voor jeugdigen. De Stuurgroep vraagt het Ondersteuningsteam Zorg
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voor de Jeugd (OZJ) om de regio’s te ondersteunen bij het komen tot
concretisering van de plannen en succesvolle uitvoering, door te bouwen aan een
infrastructuur die kennisuitwisseling en leren van elkaar faciliteert. De opgestelde
ontwikkelcirkel lerend jeugdhulpstelsel staat hierbij centraal. Aan de meest
voorkomende thema’s uit de transformatieplannen zullen begin 2019
functionarissen worden gekoppeld die kennis naar de regio’s brengen,
ondersteunen bij het behalen van resultaten en de opbrengsten beschikbaar zullen
maken voor het collectief om tot duurzame verbetering te komen.
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U ontvangt deze brief omdat u deel uitmaakt van het Bestuurlijk Netwerk 342. We
verwachten dat u deze brief deelt met de bestuurders van de overige gemeenten
in uw jeugdzorgregio.
Hoogachtend,
de Stuurgroep Zorglandschap,
namens deze,
de directeur Jeugd,

ir. M.J. Smit
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