Meerjarige Samenwerkingsagenda
Jeugdhulp Twente
Kick-offbijeenkomst werkgroep

De Spinnerij, dinsdag 1 maart 2022

Context
Regiovisie
• Op dit moment vastgesteld door 13 gemeenteraden, begin maart volgt de laatste.
• Samenwerkingsagenda is opdracht van de raden aan de colleges
Daarnaast allerlei andere trajecten:
• Ontwikkeltafels
• Samen aan het Stuur
• Expertisenetwerk Jeugd Overijssel
• Doorontwikkeling Twents Model
• SPUK’s 3-milieu voorzieningen en JZ+
• Enz.

Samenwerking is nodig!
Alle partners willen nu echt meerjarig
afspraken maken met elkaar over:
1. Waar we op gaan samenwerken (welke
inhoudelijke thema’s)
2. Hoe dit financieel gedekt moet worden
3. Hoe dit er in de governance uit moet
komen te zien (waar hangen we dit
onder?)

Inhoud: 8 leidende principes centraal
1.
2.
3.
4.
5.

De jeugdige in zijn/haar omgeving staat centraal
Normaliseren is uitgangspunt
Ondersteuning zo licht en zo nabij mogelijk, zo zwaar en specialistisch als nodig
Thuis, tenzij…
In Twente kennen we een overzichtelijk zorglandschap, effectief en
beheersbaar (zit meer in de inkoop dan in samenwerkingsagenda)
6. In Twente werken we zonder wachtlijsten
7. Wij investeren in blijvend leren en verbeteren, data gedreven
8. Het stelsel van jeugdhulp is duurzaam en betaalbaar
Onder leidende principes zijn een heleboel opgaven benoemd
à hier gaat werkgroep mee aan de slag om de inhoud te bepalen.

Financieel
Aan de hand van de inhoudelijke prioritering gaan we
een meerjarige begroting opstellen.
• Een structureel deel (projectleiding, ondersteuning,
bedrijfsvoering, enzovoorts)
• Een deel incidentele kosten, waarbij we moeten kijken
hoe we deze incidentele kosten willen gaan dekken.
Hierbij zou je ook kunnen denken aan het gebruik
maken van bijvoorbeeld subsidies (ZONMW,
Expertisenetwerk, enz).

Governance
Dit is een vraagstuk dat speelt voor deze meerjarige
samenwerkingsagenda, maar dit speelt ook bij Twentse Koers
(onderdeel van GGD) en de opgaven binnen het domein ZorgVeiligheid-Straf (onderdeel van Veiligheidsregio). Hoe gaan we
regionale, inhoudelijk, innovatieve samenwerkingsconstructen een plek
geven? Wat zou de beste plek zijn? Is dat de Gemeenschappelijke
Regeling Gezondheid? Of is dat ergens anders? Is er samenvoeging van
verschillende programma’s mogelijk? Enz.
1. Werkgroep: hoe kijken wij hier naar vanuit inhoudelijk oogpunt?
2. Gemeenten en GR Gezondheid: hoe staan zij hierin?

Inrichting programma
Kernteam
Secretarieel (Bianca), communicatie (Monique en
Daniëlle), kwartiermaker (Ruth) en binnenkort ook
financiële en juridische capaciteit vanuit GR Gezondheid.
Werkgroep
Zorgaanbieders (alle sectoren), gemeenten, onderwijs,
cliëntperspectief, JGZ, gedwongen kader, Kennispunt Twente.
Stuurgroep
Gemeenten, zorgaanbieders (alle sectoren), gedwongen kader,
onderwijs, Kennispunt Twente, OZJT.

Planning
• 1 maart: start werkgroep
• April: start stuurgroep
• Maart – zomer:

- de inhoud vormgeven, zodat duidelijk wordt wat deze agenda gaat behelzen.
- Een begroting vormgeven.
- Met gemeenten en GR Gezondheid kijken hoe men kijkt naar governance
vraagstuk.

• Zomer: uitwerking van het programmaplan, inclusief begroting.
• Eind september/begin oktober: oplevering definitief programmaplan
• Deel van Q3 en geheel Q4: besluitvorming (AB, colleges,
gemeenteraden, wat er ook maar nodig is)

Vragen?

