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Voorwoord 

 

De opgave voor de kwartiermaker was het vormgeven van een organisatie voor Zorg en Jeugdhulp 
Twente (OZJT). Achter die opgave zit een aantal discussies en dilemma’s en zeker ook mijn eigen 
mening en drive. 

 

De  omvang 
In de afgelopen maanden heb ik veel geleerd over samenwerking in Twente. Het is mijn persoonlijke 
overtuiging dat de samenwerking waar het hier over gaat alleen toekomstbestendig is als je het 
samen blijft doen. Richt dus geen organisatie op die alles voor de gemeenten doet. Maar juist: richt 
een organisatie op die zo smal is dat je de inzet van gemeenten nodig hebt om te komen tot de 
gewenste resultaten. Hiermee hangt overigens ook samen de opdracht om OZJT over twee jaar te 
evalueren en te bepalen waar deze taak thuishoort in de regio-organisatie. Dat betekent in mijn 
beleving nu niet iets bouwen, waar je over twee jaar spijt van zou kunnen hebben. Dat betekent nu 
iets bouwen wat je over twee jaar ook gemakkelijk naar een andere plek kunt schuiven.  

 
Transformatie 

Wat we in de afgelopen maanden gedaan hebben is ervoor zorgen dat we transitieproof zijn. En 
daarbij hebben we op onderdelen al stappen gezet in transformatie (bijvoorbeeld in de 
maatwerkvoorzieningen Wmo/jeugdzorg, bijvoorbeeld in het afschaffen van trajectfinanciering in de 
jeugdzorg). De zo wenselijke transformatie ligt deels lokaal, waarbij we van elkaar kunnen leren. De 
transformatie ligt ook deels regionaal, omdat we verplicht moeten samenwerken op taken. Die taken 
hebben ook weer een nauwe verbinding met de lokale uitvoering. Dat betekent dat in de 
transformatie-opgave lastig een onderscheid kunnen maken in lokaal en regionaal. We hebben 
elkaar nodig op alle onderdelen. 

 

Is het nou OZJT of Samen14? 

Een vraag waar ik zelf nogal mee worstel. Dat komt omdat mijn opdracht is om OZJT vorm te geven. 
Echter, naar mijn mening is er geen OZJT zonder Samen14. Wellicht ben ik wel de enige die worstelt  
met deze vraag, omdat de samenwerking en de oprichting van OZJT vanuit de 14 gemeenten een 
samenhangende opgave is. In dit organisatieplan probeer ik een onderscheid aan te brengen tussen 
Samen14 en OZJT, vanuit de opdracht die ik heb. Vaak is dat onderscheid in mijn beleving gekunsteld, 
juist omdat we in de samenwerking dat onderscheid niet (scherp) maken. Wellicht is voor de lezer 
daarmee de opbouw van dit organisatieplan wat vreemd. Geredeneerd vanuit de opdracht die ik als 
kwartiermaker heb, vind ik echter dat ik dat onderscheid helder moet (proberen te) maken.  

 
 
 
Riny Coenders 
Kwartiermaker 
Oktober 2014 
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1. Inleiding 

In Twente werken de 14 gemeenten nauw samen bij hun voorbereidingen op de decentralisatie van 
jeugdhulp. Het bewijs ligt nu voor u: een voorstel voor het inrichten van het OZJT. Een deel van onze 
jeugdzorg taken brengen we onder in een gezamenlijke organisatie. Achter een ‘droog’ 
organisatieplan ligt een hoop passie, inzet en samenwerking. We gaan verder met Samen14. Want de 
transformatie begint nu pas. Vasthouden, uitbouwen, versterken en waarderen van deze 
samenwerking is de opgave voor 2015.  
 
In 2015 wordt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning alsmede ook de nieuwe Jeugdwet 
ingevoerd. Gemeenten krijgen dan de verantwoordelijkheid voor een groot aantal uit de AWBZ 
gedecentraliseerde taken, zoals begeleiding en voor bijna alle vormen van jeugdzorg. Voor een aantal 
vormen geldt hiervoor een landelijke verplichting tot regionale samenwerking: de jeugdbescherming, 
jeugdreclassering en de JeugdzorgPlus. Ook op het gebied van het AMHK ligt er een landelijke 
verplichting om hieraan regionaal invulling te geven.  
Daarnaast is er sprake van vrijwillige samenwerking. 
 
Inmiddels ligt er een voorstel richting Regioraad om inzake jeugdhulp en maatschappelijke 
ondersteuning de volgende zaken regionaal vast te leggen:  
 
De volgende jeugdzorg taken worden door de 14 gemeenten in Twente samen uitgevoerd/ 
uitbesteed: 

 Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; 

 Jeugdbescherming en jeugdreclassering; 

 JeugdzorgPlus; 

 Residentiële/specialistische jeugdzorg; 

 Crisisdienst.  
 

De volgende taken worden door de 14 gemeenten in Twente samen vrijwillig overeengekomen: 

 uitvoeren en/of uitbesteden van werving, matchen en uitvoeren pleegzorg; 

 inrichten en inhoudelijk faciliteren van een regionaal reflectiepunt; 

 inrichten van een advies- en consultatiefunctie; 

 inrichten van een backoffice voor taken die regionaal worden uitgevoerd of ingekocht en 
uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden daarin; 
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2. Opdracht kwartiermaker 
De kwartiermaker voor het OZJT heeft opdracht gekregen1 om een efficiënt en effectief bedrijfsplan 
uit te werken voor de inrichting en de taken van het OZJT, met daarin de volgende onderdelen:  
 

 De bestuursstructuur met een bestuurscommissie 

 Uit te besteden taken en uit te voeren taken  

 Backoffice taken  

 Reflectiepunt  

 Advies en consultatiefunctie 

 Begroting 
 
Dit organisatieplan geeft een visie en blik op de toekomst van het OZJT in 2017.  Hoe ziet de 
organisatie er dan uit? Wat is er nodig om de regionale jeugdzorg goed en effectief vorm te geven? 
Hierop wordt vervolgens de vorm en inhoud van het OZJT ontworpen. Met andere woorden: dit 
organisatieplan redeneert vanuit 2017 terug naar nu en is niet opgebouwd vanuit de stand van zaken 
per 1 januari 2015.  
 

2.1 Doel OZJT 
Waarom ligt er een voorstel voor een OZJT? 

 De oprichting van een OZJT voldoet het beste aan de criteria doelmatigheid, bestuurbaarheid en 
legitimiteit2.  
Door de jeugdhulptaken bij een OZJT onder te brengen, wordt bereikt dat deze complexe, 
nieuwe taak een eigen gezicht en ontwikkelagenda krijgt en daarmee de aandacht krijgt die 
het nodig heeft.  

 Doelmatigheid: een OZJT benut het ‘apparaat’ van de regio. 
Gebruik van de Regio Twente voor uitvoering van regionale jeugdhulptaken draagt bij aan 
kosteneffectiviteit en de regionale samenwerking aan de versterking van de lokale uitvoering, 
omdat gebruik kan worden gemaakt van het reeds beschikbare ambtelijke apparaat en de 
expertise die daarbinnen beschikbaar is. Ten opzichte van de overige bestuurlijke opties is 
een OZJT extra positief door de eigen herkenbare agenda voor complexe jeugdhulpthema’s.  

 

2.2 Uitgangspunten:  
 Lokaal wat lokaal kan, regionaal wat moet en wat slim is. 

 OZJT is een samenwerkingsverband dat regionale samenwerking uitlokt en faciliteert. OZJT 
heeft zo min mogelijk eigen personeel in dienst en probeert in eerste instantie taken uit te 
voeren met lokale medewerkers. 

 Het OZJT is de plek waar de 14 gemeenten samenwerken. Dat kan zijn omdat dat wettelijk 
moet, dat kan zijn omdat 14 gemeenten dat wenselijk vinden. Dit betekent dus dat 
samenwerking binnen Twente in het sociale domein tussen minder dan die 14 gemeenten 
niet plaatsvindt binnen OZJT. Deze vorm van samenwerking is wellicht dringend gewenst, 
echter geen opgave voor OZJT.  

 

                                                
1 Raadsvoorstel Governance jeugdzorg 
2 Governancevraagstuk HHM 
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3. Vooruitkijkend naar 2017, waar willen we zijn? 
 
Om vorm te geven aan OZJT is op de verschillende onderwerpen bij de decentralisaties Jeugd en 
Wmo de vraag waar we willen staan in 2017. In dit organisatieplan wordt door middel van het 
beantwoorden van die vraag gezocht naar de vormgeving van OZJT.  
Het antwoord op die vraag is anders dan redeneren vanuit de werkzaamheden die we het afgelopen 
jaar intensief met elkaar hebben verricht. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk ga ik hierop in, 
onder het kopje ‘kanttekeningen’.  

 
 

3.1 Wmo, vooruitblik naar de transformatie 
De ambitie voor de Wmo in 2017 is simpelweg: Een optimaal werkende lokale maatschappelijke 
ondersteuning in Twente.  
 
De (nieuwe) Wmo is gericht op lokale opgaven. De lokale denkrichting voor de transformatie opgave 
in de Wmo kan zijn: sturen op algemene voorzieningen, op zoek gaan naar vaste partners voor Zorg 
in Natura en deze subsidiëren of werken met inkoop (Wmo-zorg is een markt), (wel of niet) sturen op 
inzet van pgb’s. De transformatie op het gebied van de Wmo zal lokaal vorm moeten krijgen, samen 
met lokale (professionele) partners en vrijwilligers. 
In aanloop naar 2015 is ervoor gekozen om regionaal de Wmo-maatwerkvoorzieningen aan te 
besteden. Afhankelijk van de lokale visies op de richting van de transformatie in de Wmo is het de 
vraag of we dit in de toekomst blijven doen. Dat kan zeker, maar is niet een vanzelfsprekendheid. 
 
In ieder geval is de opgave binnen Twente van elkaar te leren en gezamenlijk voorstellen voor beleid 
te ontwikkelen (die uiteraard lokaal besloten worden), waardoor de lokale opgave kan worden 
uitgevoerd.  
 

Voorafgaand aan de volgende paragrafen eerst een paar definities om helder te maken waar het 
precies over gaat bij de gebruikte termen:  
 

1. Prestatiemanagement 
Het gezamenlijk overeenkomen en beheren van wederzijdse, brede afspraken om te 
komen tot optimale prestaties. De afspraken kunnen heel breed zijn; bijvoorbeeld 
afspraken met betrekking tot prestatie-indicatoren maar ook afspraken met betrekking 
tot risico’s, innovatie etc. Deze afspraken worden SMART vastgelegd in een 
prestatiemanagementplan dat een „levend” onderdeel/addendum is van het contract. Dit 
incorporeert leveranciersmanagement en contractmanagement 
 

2. Leveranciersmanagement 
Het beheren van de leveranciersrelaties. 
 

3. Contractmanagement 
Het operationaliseren en controleren van de uitnutting van een contract.  
 

4. Contractbeheer (-> contractdocumentbeheer):  
Het administreren en beheren van fysieke en digitale contractdocumenten en deze op 
gestructureerde wijze ontsluiten aan de organisatie.  
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Denkrichting (2017) 
Geredeneerd vanuit de lokale opgave spreekt het niet vanzelf om het contractmanagement voor de 
Wmo regionaal te beleggen. Het is de vraag of we in de toekomst deze taken nog steeds gezamenlijk 
aan willen besteden. Daar waar gemeenten gaan sturen op inzet van algemene voorzieningen en 
subsidiëring zal de behoefte aan gezamenlijke inkoop opnieuw bezien moeten worden. (Vandaar hier 
de term contractmanagement en niet prestatiemanagement.) 
 
 

3.2 Jeugdzorg vooruitblik naar transformatie 
De ambitie voor 2017 is: Een optimaal werkende jeugdzorg in Twente, waarbij de aanbieders onze 
partners zijn en waarbij terugdringing van zware (en meestal dure) zorg voorop staat. Preventie, 
vindplaatsen en verkorting van de duur van zware jeugdzorg zijn onze inzet. Regionaal wordt deze 
opgave ondersteund. 
 

Uitgangspunten 
- De Jeugdwet verplicht de gemeenten op onderdelen gezamenlijk te contracteren. De 14 

gemeenten hebben besloten om gezamenlijk in te kopen, voor de uitvoering van de 
Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en JeugdzorgPlus (besluit genomen bij governance).  

- Dit geldt ook voor diverse vormen van residentiële zorg en het aanbod van specialistische zorg 
voor jongeren met een licht verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek waar het 
van groot belang is dat gemeenten op bovenlokaal niveau afspraken maken over de financiering 
van de verschillende vormen van zorg. Voor ambulante zorg geldt dit niet. 

- De inzet is om, voor zover mogelijk, verplichte, zware of intensieve, jeugdhulp te voorkomen 
door eerdere inzet van vrijwillige jeugdhulp. Daarnaast om intramurale zorg om te zetten in 
extramurale zorg en om extramurale zorg om te zetten naar ambulante zorg. De kosten 
verbonden aan deze inzet dalen wanneer volstaan kan worden met lichtere hulp. 

- Voor de dure zorg dient gestuurd te worden op partnerschap tussen gemeenten (regio) en 
instellingen en op samenwerking tussen instellingen zelf. Bij gemeenten en instellingen dient 
uitgangspunt te zijn ‘doen wat nodig is’. Daartoe moeten voor instellingen (samen) de juiste 
prikkels gevonden worden. Immers, we sturen in principe op een daling van de ‘omzet’ van de 
aanbieders en ook aanbieders moeten dat als (maatschappelijke) winst kunnen beschouwen en 
niet als ‘verlies aan omzet’.  

 

Denkrichting (2017) 
Het contracteren en het prestatiemanagement van de verplichte onderdelen waarop gemeenten 
moeten samenwerken in de inkoop, beleggen we bij OZJT. Er wordt gestuurd op terugdringing van 
het gebruik van deze zorg en het inbouwen van prikkels die gericht zijn op samenwerking tussen 
gemeente en aanbieders, en tussen aanbieders onderling.  
Concreet betekent dit dat voor wat betreft prestatiemanagement de volgende onderdelen bij het 
OZJT liggen: jeugdbescherming, jeugdreclassering, pleegzorg, jeugdzorgplus, specialistische 
intramurale jeugdhulp.  
Wat de Jeugd–ggz betreft moeten we de komende drie jaar nog (regionaal) samenwerken, met de 
zorgverzekeraars en zitten we vast aan de afrekensystematiek door middel van dbc’s (diagnose-
behandelcombinaties). Daarom is hiervoor het voorstel om prestatiemanagement regionaal te 
beleggen, totdat we deze afspraken achter de rug hebben en daarna dit onderwerp opnieuw te 
bezien.  
(Alle hier benoemde prestatiemanagement is inclusief contractmanagement en contractbeheer.) 
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3.3 Kanttekeningen (2015) 
Voorgaande zoektocht naar de opdracht aan OZJT (geredeneerd vanuit 2017) geeft een beeld van 
een geringe omvang van de regionale organisatie en de nadruk op lokale transformatie, zowel in de 
Wmo als in de ambulante jeugdzorg. Bij deze redenering zijn echter ook kanttekeningen te maken.  
 
De volgende:  
We hebben nu gezamenlijke contracten. Het is raar om deze niet in gezamenlijk 
contractmanagement vorm te geven, want: 

1. In de contracten is aan alle aanbieders een aantal eisen gesteld die ook regionaal getoetst 
zouden kunnen worden.  

2. Er zijn  ook aanbieders in de Wmo die voor heel Twente werken. Contractmanagement 14 
maal lokaal over vergelijkbare zaken is vreemd en inefficiënt. 

3. We hebben aan aanbieders aangegeven dat de 14 Twentse gemeenten gezamenlijk 
optrekken in alle administratieve afhandeling van de contracten. Dit nu los laten strookt niet 
met de belofte en zou een verkeerd beeld opleveren. 

4. De beïnvloeding van de aanbieder is groter wanneer gemeenten gezamenlijk optrekken naar 
een partij. Niet alleen door meer expertise vanuit gemeenten om tafel te kunnen zetten en 
minder kwetsbaar te zijn, maar ook geven afzonderlijke relaties meer mogelijkheden voor 
aanbieders om gemeenten tegen elkaar uit te spelen. Let wel voor gemeenten is het de 
eerste kennismaking met de zorgmarkt, met naast kleine ook grote spelers. 

Kortom, er is vanuit de ingezette lijn bij de inkoop en de gesprekken met de aanbieders een sterk 
Twents signaal afgegeven dat er voor pleit ook nu gezamenlijk het contractmanagement en 
contractbeheer vorm te geven.  
 
Vanuit deze redenering komt het volgende concrete voorstel: 
 
Lokale coördinatie van de raamovereenkomsten: (lees: leveranciersmanagement): 
Operationeel contact met de aanbieder is er per gemeente. Het hele cliëntproces vindt daar plaats. 

Afstemming met leveranciers over de uitvoering daarvan, afhandeling van individuele klachten, en 

ook het monitoren van het gemeentelijk zorgbudget gedifferentieerd naar zorgaanbieders en 

zorgvormen vindt hier plaats 

Dat betekent dus er lokaal een "coördinator"3 is van de door die gemeente gebruikte 
raamovereenkomsten cq aanbieders. Deze lokale coördinator zorgt naast de afstemming met de 
aanbieders en de medewerkers uit het zorgproces ook voor afstemming met een regionale 
contractmanager. Elke gemeente dient dit met ingang van 2015 te regelen. De invulling van deze rol 
is  (net zoals de naamgeving ervan) uiteraard aan de gemeenten zelf.  
 
Regionale monitoring: 
Regionaal vindt monitoring plaats van contracten. Gevoed door lokaal vastgelegde gegevens 

aangaande toewijzing en facturering, effectiviteit, klachten en andere parameters wordt een 

overzicht gerealiseerd van de contracten en het verloop. Dit is het bedoelde werk voor Kennispunt 

Twente. Deze monitoring is input voor het contractmanagement. 

Beiden bovenstaande punten ‘lokale coördinatie’ en ‘regionale monitoring’ moeten per 1 januari 

2015 vorm krijgen. Daarover bestaat geen discussie. 

De gemaakte kanttekeningen hebben betrekking op de volgende twee onderwerpen: 

 

                                                
3 Het is uiteraard aan gemeenten om de lokale functionaris(sen) een naam te geven. Het gaat nu met name wat gemeenten 

verwacht wordt en dat er een duidelijk aanspreekpunt is.  
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Regionaal contractmanagement 
Naast de lokale contacten in de uitvoering is er ook gecoördineerd overleg nodig met aanbieders 
over een aantal specifieke onderwerpen met betrekking tot de sturing, evaluatie, 
verbetermogelijkheden en synergie, voldoen aan de gestelde (kwaliteits)eisen, sroi, duurzaamheid, 
leveren van input bij nieuwe aanbestedingen, etc. Ook kunnen gemeenteoverstijgende kwesties 
vanuit de aanbieders hier een plek krijgen. 
 
Regionaal contractbeheer 
Met contractbeheer wordt bedoeld het administreren en beheren van fysieke en digitale 
contractdocumenten en deze op gestructureerde wijze ontsluiten aan de 14 gemeenten. Hierbij 
hoort controle op contract- en prijswijzigingen en het bewaken van de contractduur en 
opzegtermijnen.  
 

 
Het regionaal contractmanagement en – beheer samengenomen is in bijlage 3 als strategisch 
contractmanagement betiteld. 
 
In  dit organisatieplan is  voor het komende jaar daarmee rekening gehouden. Argumenten daarvoor 
zijn; 

  Het is zeer waarschijnlijk dat de organisatie van deze werkzaamheden in 2017  op een 
andere manier vorm zal moeten krijgen dan nu. Immers, hoe ontwikkelen zich de lokale 
gezichtspunten rondom algemene voorzieningen (Wmo en jeugd), hoe ontwikkelt zich de 
verhouding tot het lokale veld (meer subsidies, minder contracten?), hoe ontwikkelen zich de 
gedachten rondom pgb’s, etc. 

 Nu tijdelijk regionaal vormgeven aan deze functie van contractbeheer en 
contractmanagement is  echter, uit het oogpunt van continuïteit zeer wenselijk en 
verdedigbaar. Dat  vereist echter dat dit zo ingevuld   wordt, dat het over één of twee jaar 
anders vormgegeven kan worden. 

 De tijdelijke invulling moet zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke werkwijze binnen Samen 
14 worden vormgegeven. 

 De expertise moet op den duur wel in de regio versterkt en geborgd blijven. Hiervoor heeft 
het OZJT daarom geen eigen personeel in dienst, maar wordt dit geleverd door één of 
meerdere  gemeente(n), die deze taak vergoed krijgt/krijgen. 

 
Vandaar dat  nu rekening is gehouden met uitlening van personeel van gemeenten aan OZJT voor 
een periode van 1 jaar, om dit daarna opnieuw te kunnen bezien. 
 
Voor 2015 is ten aanzien van het  regionaal contractbeheer en contractmanagement gerekend met 1 
fte contractbeheer en 1 fte contractmanagement voor de hele aanbestedingsportefeuille zoals die nu 
gezamenlijk is ingekocht (dus Wmo en Jeugdzorg). Een voorlopige uitwerking daarvan is in bijlage 3, 
contractmanagement binnen Samen 14, opgenomen. Nadere uitwerking zal in overleg met het 
managersoverleg plaatsvinden. 
 
 

3.4 Externe ontwikkelingen 
Naar aanleiding van het wegvallen van de WGR+ status, zijn in 2013 en 2014 de 14 Twentse 
gemeenten een traject gestart voor het herijken van de samenwerking. De wil om samen te werken 
is namelijk sterk. De behoefte aan krachtenbundeling groeit, onder andere door de economische 
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crisis, bezuinigingen en de decentralisatie van taken naar gemeenten. De nieuwe raden en colleges 
zullen vorm gaan geven aan de verdere uitwerking van de bestuurlijke samenwerking.  
Het instellen van de bestuurscommissie OZJT past in de visie die is neergelegd in de ‘Eerste contour 
vernieuwde regionale samenwerking’ waarin één van de pijlers is ‘portefeuillehouders in de lead’. 
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4. Opzet OZJT 
Op basis van het toekomstbeeld voor OZJT in 2017 worden hieronder de diverse onderdelen van de 
opdracht van de kwartiermaker nader uitgewerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Inkoop en innovatie 
De inkoop en het contractbeheer van de (nieuwe) Wmo ligt lokaal. Voor de jeugdzorg ligt een deel 
van het contracteren en het contractmanagement bij het OZJT: de intramurale en de verplichte 
jeugdzorg. Binnen OZJT wordt gestuurd op innovatie: stimuleren van samenwerking tussen 
verschillende instellingen, verkorting van de duur van trajecten en een snelle doorstroming van 
intramurale naar extramurale zorg. De contractmanager voert de regie, in relatie tot de 
transformatie.  
Uiteraard kan dit niet vorm gegeven worden zonder de input van de 14 gemeenten. 
(En met de aanvulling dat in 2015 het contractmanagement en  -beheer voor het jaar 2015 regionaal 
wordt  vormgegeven.) 
 

4.2 Monitoring en reflectie  
In de stukken over governance is hierover o.a. het volgende gezegd: “Gezamenlijk uit te voeren 
taken: Het inhoudelijk faciliteren van het reflectiepunt voor het verzamelen, bundelen en delen van 
informatie, zoals verwijspatronen”.  
 
Monitoring zal een van de belangrijkste opgaven zijn in de komende jaren. Bij de invoering van de 
decentralisaties zijn veel zaken nog onbekend: “Hebben we genoeg budget gekregen? Zijn de 
veronderstellingen van de aantallen cliënten in zorg, zorgvormen, duur van trajecten waar gebleken? 
Waren de gegevens met betrekking tot pgb’s correct? Doen we het nu beter of slechter dan de 
afgelopen jaren (meer zorg nodig of juist minder)? Hoe doen wij het in vergelijking met andere 
regio’s en de rest van Nederland? Hoe zit het met wachtlijsten? We werken met 
raamovereenkomsten, hoe worden die gebruikt? Welke aanbieders leveren de beste tevredenheid?” 
Etc. etc.  
Naast het verzamelen en analyseren moet er een vertaalslag plaatsvinden van alle data: de reflectie. 
Wat betekenen de uitkomsten en wat hebben we te leren? 
 

Denkrichting (2017) 
Voor het vergelijken, monitoren en reflecteren van data binnen de regio, moet er eenheid zijn in de 
wijze van uitvraag en de manier van bijhouden. Om deze reden wordt de opdracht voor monitoring 
en reflectie regionaal belegd bij het OZJT.  
Het Kennispunt Twente verzamelt en analyseert (statistische) informatie en is onderdeel van de 
Regio Twente organisatie. OZJT wordt opdrachtgever aan Kennispunt Twente voor het verzamelen 
en verwerken van (statistische) informatie om aan de opdracht tot monitoring vorm te geven.  
Reflectie wordt extern ingekocht, bij wisselende partijen (om steeds met een andere bril de 
monitoring te bekijken), afhankelijk van de vragen die aan de orde zijn. Hiervoor wordt een budget 
gereserveerd. 

Regionale jeugdzorgtaken

Inkoop en 
innovatie

Monitoring 
en reflectie

Veilig Thuis
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4.3 Veilig Thuis, Crisis en Advies- en consultatiefunctie 
In de besluitvorming over governance is over het inrichten van een advies- en consultatiefunctie 

het volgende gezegd: “Het inrichten van een advies- en consultatiefunctie, bedoeld voor 

ondersteuning van de lokale toegang; hierin kan specialistische kennis worden gecentraliseerd 

zodat deze kennis op afroep beschikbaar is voor alle 14 gemeenten en niet in elke gemeente 

afzonderlijk moet worden toegevoegd”. 

 
Veilig Thuis Twente (VTT, ook bekend als AMHK) kent een eigen inrichtingsplan 
(vormgevingsdocument) en separate besluitvorming op dit document. In de inrichting van Veilig 
Thuis Twente wordt de advies- en consultatiefunctie meegenomen en de crisisdienst. 
Vanuit OZJT wordt de subsidierelatie met Veilig Thuis Twente vorm gegeven. De ontwikkeling van 
Veilig Thuis zal in de komende jaren parallel lopen aan de ontwikkeling binnen de toegangsfunctie 
van de 14 gemeenten. Ontwikkelt zich binnen de lokale toegangsfunctie eigen expertise, of wordt 
een blijvend (of uitgebreider) beroep gedaan op de expertise van Veilig Thuis? Komen meldingen ook 
lokaal binnen of blijft Veilig Thuis het reguliere meldpunt? Ontwikkelen alle gemeenten zich in 
dezelfde richting met dezelfde opdracht aan Veilig Thuis, of brengt lokale ontwikkeling diversificatie 
in de opdracht? Hoe ontwikkelt het aantal meldingen en onderzoeken zich? 
Alle reden om binnen OZJT de functie van relatiebeheerder fors in te zetten en hierop in de komende 
jaren te sturen. De relatiebeheerder is opdrachtgever en accountmanager voor de subsidies aan 
Veilig Thuis. Binnen deze opgave zit ook het bewaken van de samenwerking met het Veiligheidshuis, 
politie, de Raad voor de Kinderbescherming en het openbaar ministerie. Deze partners hechten aan 
regionale contacten en het maakt ons sterker om in deze contacten gezamenlijk op te trekken.  
 

Denkrichting (2017) 
De functie van accountmanager fors inzetten binnen OZJT en de samenwerking met de lokale 
toegangsfunctie goed monitoren. Veilig Thuis mee laten ontwikkelen, parallel lopend aan de lokale 
ontwikkeling m.b.t. de toegang. Tevens fors inzetten op samenwerking met andere partners en 
hiervoor een regionaal aanspreekpunt creëren. Forse inzet wil echter niet zeggen dat hiermee een 
forse formatie bedoeld wordt. Gedacht wordt aan 0,1-0,2 fte. Vanwege deze omvang is de gedachte 
om deze taak door middel van verrekening door een gemeente uit te laten voeren (zonder te komen 
aan de gezamenlijke subsidieverstrekking!). Anders gezegd: de taak accountmanager ligt bij OZJT (en 
daarmee bij 14 gemeenten). Hiervoor heeft OZJT geen eigen personeel in dienst, maar dit wordt 
geleverd door een gemeente, die deze taak vergoed krijgt. 
 

4.4  Back-office 
In de besluitvorming over governance is over back-office het volgende gezegd: “Gezamenlijk uit te 
voeren taken: Alle gezamenlijke backoffice taken zoals bijvoorbeeld inkoop/contractering van 
regionale jeugdhulpvormen”.  
 
Het ligt op dit moment niet voor de hand dat het OZJT richting 2017 uitgroeit tot een gezamenlijk 
administratiekantoor voor de uitvoering van de jeugdzorg. En nog minder voor wat betreft de 
uitvoering van de Wmo. Gemeenten hechten aan hun eigen toegang, budget, bevoorschotting en 
inrichting van de administratieve processen. Er zijn geluiden om dit wel regionaal op te pakken, maar 
die geluiden zijn divers en zeker niet gedeeld door 14 gemeenten. Daarmee is er voor OZJT geen 
opgave op dit vlak; behalve de opgave reeds genoemde taken onder prestatiemanagement (en 
contractmanagement) en monitoring. 
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5. Bestuurscommissie OZJT/SAMEN14 
Het OZJT als eigenstandige organisatie krijgt een eigen bestuurscommissie. Met het inrichten van 
een bestuurscommissie voor het OZJT, krijgt de inpassing van met name complexe jeugdhulptaken 
een eigen gezicht binnen de Regio Twente en daarmee de aandacht die daarvoor nodig is. Ook is de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid herkenbaar verankerd en draagt directe controle bij aan de 
slagkracht.  
In de bestuurscommissie heeft vanuit elke gemeente de betrokken portefeuillehouder zitting. De 
relatie met het lokale bestuur en de bestuurlijke verantwoordelijkheid is in deze werkwijze 
verankerd. De gemeenten zijn hiermee zelf in de lead. De portefeuillehouder dient over de gemaakte 
keuzen zich ook lokaal te kunnen verantwoorden. De bestuurscommissie behartigt de belangen van 
de 14 samenwerkende Twentse gemeenten (Samen14) op het gebied van jeugdhulp. Bij de inrichting 
van een bestuurscommissie voor deze taken wordt aansluiting gezocht met regionale taken op het 
gebied van ondersteuning en zorg (AWBZ/Wmo).  Net als nu wordt praktischerwijs OZJT-zaken en 
Samen14-zaken aaneensluitend bestuurlijk besproken. Besluitvorming over beleid blijft ten allen 
tijde lokaal.  
 
Bij de inrichting van de Bestuurscommissie OZJT behoort ook de facilitering. De concept verordening 
Bestuurscommissie OZJT geeft hiertoe richting. Dit betekent het aanwijzen van een secretaris, het 
vormen van een agendacommissie,  adequate advisering vanuit OZJT én gemeenten en uiteraard 
vergaderfaciliteiten. Inzake de vergaderlocatie zou - indien mogelijk - aangesloten kunnen worden bij 
de zgn. Twentedag. 
 
Overigens dienen in de eerste formele vergadering van de bestuurscommissie de nodige besluiten 
genomen te worden om te kunnen functioneren, zoals benoeming voorzitter en plaatsvervanger. Dit 
is in voorbereiking en hierop wordt apart teruggekomen. 
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6. Samenwerking tussen 14 gemeenten  
Werkwijze tot nu toe en ambitie 
 

 
 
De samenwerking tussen de 14 gemeenten is tot nu toe vorm gegeven door een lichte vorm van 
coördinatie, die met de aanstelling van de kwartiermaker versterkt is. Deze lichte vorm komt tot 
uitdrukking in een ambtelijk coördinatorenoverleg, een projectsecretariaat en inzet van ambtenaren 
van de 14 gemeenten. Deze vorm van samenwerken vereist relatief veel communicatie en planning, 
zeker in de afgelopen periode met alle hectiek en kennisdeling rondom de decentralisaties. Deze 
vorm van samenwerking levert ook veel op: gedragen voorstellen, vertrouwen, grote kennis in de 
regio terwijl niet iedereen alles hoeft te weten. 
Naast de oprichting van OZJT, waarin de noodzakelijke inhoudelijke werkzaamheden kunnen 
plaatsvinden binnen de opdracht van de kwartiermaker, is het zaak de vertrouwde en geoliede 
samenwerking onder de noemer ‘Samen14’  te behouden en krachtig voort te zetten. 
 
Binnen Samen14 wordt in de komende jaren de transformatie mede vormgegeven: door 
kennisdeling, het uitzetten van de koers en voorbereiding van beleidsnota’s. De ambitie is om binnen 
Samen14 meerdere beleidsterreinen uit te diepen en te verbinden met de twee decentralisaties die 
we nu onder schot hebben. Bijvoorbeeld het passend onderwijs en de Wet langdurige zorg, het 
versterken van de samenwerking met Menzis en het volgen en waar gewenst gezamenlijke actie 
voeren met betrekking tot de nieuwe verdeelmodellen Wmo en Jeugdwet voor Twente. Ook de 
relatie met onze eigen GGD/ de jeugdgezondheidszorg blijft van belang om te verbinden. 
 
De inzet van gemeenten tot nu toe is divers: soms voluit en soms op de bagagedrager. Het lijkt tijd 
om bepaalde inzet ook op waarde te waarderen en elkaar te compenseren voor die inzet. Daarnaast 
wordt van elke gemeente inzet (inbreng en deelname) verwacht aan het managersoverleg, de 
ambtelijke overleggen, inbreng in werkgroepen (bijvoorbeeld als we weer opnieuw gaan inkopen), 
schrijfcapaciteit bij het voorbereiden van college- en raadsbesluiten, expertise op verzoek (bijv. 
juridisch), etc. Zonder de inzet van gemeenten is de ambitie van Samen14 niet waar te maken (en 
wordt OZJT een loshangend geheel, wel van de gemeenten, maar niet samen met de gemeenten). 
Ervaring leert dat samenwerking aangejaagd, onderhouden en op thema's verbonden moet worden. 
Hierbij past een lichte vorm van coördinatie ten behoeve van o.a. voorzitterschap AO, agendering en 
de advisering aan het bestuurlijk overleg. Belangrijk is dat alle gemeenten relatief voldoende 
bijdragen om écht Samen 14 te zijn in de praktijk. In overleg met het managersoverleg zal dit nader 
opgepakt en objectiveerbaar worden gemaakt. 

Transformatie Wmo/ jeugdzorg/ 
participatie

Kennisdeling Koers uitzetten

Beleids-
terreinen 

uitdiepen en 
verbinden
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7. Organisatieplan OZJT & Samen14 

 

7.1 OZJT: 
Het OZJT is een lichte organisatie met zo min mogelijk personele capaciteit. Zoals eerder aangegeven 
wordt een aantal inhoudelijke taken buiten de organisatie weggezet. Het OZJT is opdrachtgever en 
coördinator van deze opdrachten. 
Het OZJT vormt een organisatie naast en met het samenwerkingsverband Samen14. Hiermee is het 
een flexibel instrument naast Samen14. Het OZJT en Samen14 zijn één beweging en met elkaar 
verbonden.  
 
Personele formatie:  

 Boegbeeld/leidinggevende, 1 fte. Het boegbeeld is naast het gezicht van het OZJT, ook de 
leidinggevende van de (lichte) organisatie. Het aansturen en coördineren van het OZJT hoort 
bij het takenpakket. (Mogelijk ligt er ook een taak in de coördinatie van Samen14.) Het 
boegbeeld is de opdrachtnemer van de bestuurscommissie en tevens adviseur van deze 
commissie.  

 Secretariaat, 1fte  

 Secretaris bestuurscommissie, 0,5 fte  

 1 of 2 fte prestatiemanagement/innovatie jeugdzorg (de formatie is afhankelijk van omzet 
binnen de bedoelde jeugdzorg en afhankelijk van aantal aanbieders (bijlage 2). Tevens is de 
omvang afhankelijk van de gewenste ambitie op de transformatie) 

 1 fte contractbeheer en 1 fte contractmanagement in 2015 (ingevuld door gemeenten) 
 

Weg te zetten opdrachten: 

 Opdracht aan een gemeente voor accountmanagement  subsidierelatie Veilig Thuis Twente: 
0,1 -02, fte  

 Opdracht aan het Kennispunt voor monitoring.  
Budget voor monitoring en reflectie:  
0,1% van het gedecentraliseerde budget (Twentebreed) wordt ingezet voor monitoring. Van 
dit budget wordt 30% gereserveerd voor het inkopen van reflectie. In dit bedrag zit een 
onzekerheidsmarge; de tijd zal leren of het budget toereikend is.  
 

 

7.2 Samen14  
Samen 14 is het coördinatiepunt voor de samenwerking. Hier wordt de agenda voor de ao’s 
samengesteld, stukken voorbereid, gezamenlijke acties uitgezet, kennisdeling bevorderd etc.  
 
Personele formatie:  

 Secretaris Samen14 (0,5 fte) 

 Secretariaat: 1 fte 
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Inzet van gemeenten, via onderlinge verrekening: 

 Inzet op de nieuwe verdeelmodellen voor de hele regio: 0,5 fte financiële expertise 

 Inzet op zorgverzekeraar voor de hele regio (vanaf 1 maart 2015): 0,5 fte 

 Ambtelijke coördinatie (4 maal € 20.000) 

 Gezamenlijk werkbudget OZJT/Samen14: budget beschikbaar voor gezamenlijke inhuur en 
voor bijvoorbeeld gezamenlijke communicatie-activiteiten (voorstel € 100.000) 

Inzet van gemeenten zonder onderlinge verrekening: 

 Inzet in werkgroepen, ambtelijke overleggen, inzet lokale expertise etc. 
 

7.3 Begroting OZJT en Samen14 
De begroting OZJT/Samen14 ziet er als volgt uit: 
(omdat er nog geen schalen bekend zijn wordt er gewerkt met een gemiddelde loonsom van € 
80.000 incl werkgeverslasten) 
     

Raming 2015 Voorstel 

Leidinggevende/boegbeeld 80.000 

Secretaris bestuurscommissie ozjt/BO Samen14 80.000 

Secretariaat OZJT+Samen14 160.000 

Prestatiemanagement/innovatie jeugdzorg 160.000 

Regionaal contractmanagement / beheer in 2015  160.000 

Accountmanager veilig thuis ca (gerekend met 0,15 fte) 12.000 

Monitoring: 0,1% gedecentraliseerde budget, cijfers obv 
meicirculaire 

290.000 

0,5 fte financiële expertise 40.000 

0,5 fte secretaris Menzis (vanaf maart) 65.000 

Ambtelijke coördinatie (4 maal 20.000) 80.000 

Werk- en Communicatiebudget (bijv. bijeenkomsten) 100.000 

  

Toerekening overhead door regio Twente 
 (17.000 per fte binnen OZJT, 8 fte) 

 
136.000 

  

Totaal 1.363.000 

 
NB 
Totaal is dus inclusief het regionaal contractbeheer/contractmanagement in 2015 en is 0,47% van 
het gedecentraliseerde budget (per mei 2014).   
 
 
 

7.4. Implementatie 
 
Dit organisatieplan beschrijft de richting waarop de OZJT zal worden ingericht. Na goedkeuring zal 
gestart worden met de implementatie om ook tijdig operationeel te zijn. Hierbij zal erop gelet 
worden dat de continuïteit van processen, kennis en ervaring zoveel mogelijk geborgd wordt.
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Bijlage 1 
 
Organigram – indeling naar taken 
Welke taken en werkzaamheden binnen de transities pakken we regionaal op?  

Samenwerking en 
beleidsvoorbereiding

Regionale Jeugdzorgtaken

Veilig Thuis, Crisis   

Adviseren en consulteren

Monitoring & reflectie

Inkoop coördinatie en 
innovatie

Transformatie 

Wmo/ Jeugdzorg / 
Participatie

Kennisdeling

Beleidsterreinen uitdiepen 
en verbinden

Koers uitzetten

Aansturing Ondersteuning
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Organigram – indeling naar functies 
Hoe vertaalt dit zich naar functies en budget?  

 
 

OZJT 14 gemeentes 
  
Personele inzet 

 Boegbeeld      1 fte 

 Secretaris bestuurscommissie    0,5 fte 

 Secretariaat       1 fte  

 Contractmanager (verplichte jeugdtaken)  2 fte 

 Budget monitoring en reflectie 

 Budget accountmanager Veilig Thuis 

 Contractbeheer en contractmanagement  2 fte  
(Niet verplichte gezamenlijke inkoop, vrijwillig en tijdelijk ingehuurd bij gemeente) 

Totaal:  6,5 fte 
 
 

Samen14 
 
Personele inzet 

 Secretaris Samen14    0,5 fte 

 Projectsecretariaat    1 fte 
 
Verrekening tussen 14 gemeenten 

 Ambtelijke coördinatie  

 Financiële expertise    0,5 fte 

 Secretaris samenwerking zorgverzekeraars 0,5 fte 

 Budget communicatie en werkbudget (icm OZJT) 
 
Inzet alle gemeenten 

 Inzet werkgroepen/overleggen en leveren expertise. 
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Bijlage 2 Contractmanagement binnen OZJT/Samen 14 
 
 

Rolverdeling 

Contractmanagement 
(strategisch), centraal:  

Contractmanagement 
(operationeel), lokaal :  

Monitoring centraal: 

        Periodieke sturing /  
        kwartaal overleg  

        Coördinatie contract   
implementatie  

         Analyse 
managementrapportages 
(omzet en SLA=kwaliteit)  

         Controle op contract- en 
prijswijzigingen  

         Evaluatiegesprekken 
met leveranciers (icm 
periodieke sturing) 

         Optreden als 
escalatieniveau bij 
aanhoudende klachten  

         Zoeken naar 
synergiemogelijkheden 
en verbeteropties  

         Bewaken contractduur 
en opzegtermijn  

         Leveren coördinatie en 
input nieuwe Europese 
Aanbestedingen  

         Dagelijkse sturing op de 
uitnutting van de 
contracten + periodieke 
afstemming  

         Implementatie contract en 
leveren benodigde input  

         Toewijzen zorg / afgeven 
beschikking  

         Bewaken (levertijd, 
facturen e.d.)  

         1e aanspreekpunt voor 
leverancier en cliënt 

         1e lijn klachtenafhandeling  

         Informatie over uitvoering 
aanleveren aan 
contractmanager als input 
voor de periodieke 
evaluatie 

 Resultaatmeting (IPA-

vragenlijst, menselijke 

maat,  

zelfredzaamheidsmatrix, 

gezinsster, etc.) 

 Monitoren en bijhouden 

van  aantallen, bedragen, 

snelheid van 

ondersteuning en overige 

kengetallen conform 

regionaal overeengekomen 

standaarden, i.v.m. 

vergelijkbaarheid van 

gegevens.  

         Rapporteren over 
de behaalde 
resultaten op:  
Duurzaamheid  

        SROI  
        Klanttevredenheid 

 Meten van 

realisatie kwaliteit / 

effectiviteit / geld / 

SLA  

 


