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Hoofdstuk 1  

Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, 

Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle werken samen in de uitvoering van 

de Jeugdwet, die op 1 januari 2015 is ingegaan. De elf gemeenten hebben een 

samenwerkingsstructuur, zowel op het (inhoudelijk) beleid als op de uitvoering. Voor de 

inhoudelijke transformatie en vereveningsafspraken is er een samenwerkingsstructuur 

waarbij de portefeuillehouders Jeugd verantwoordelijk zijn. Voor de uitvoeringstaken is de 

Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg regio IJsselland (GR) 

opgericht. Daarbij is gekozen voor de variant Bedrijfsvoeringorganisatie (BVO), een nieuwe 

rechtsvorm in de Wet gemeenschappelijke regelingen. De Bedrijfsvoeringorganisatie voert in 

opdracht van de elf gemeenten uitvoerende taken uit als onderdeel van de lokale 

verantwoordelijkheid die gemeenten volgens de nieuwe Jeugdwet hebben gekregen. 

1.2 Doel van de opdracht 

In de statuten van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg 

regio IJsseland is in artikel 16 opgenomen dat er een evaluatie van de GR plaatsvindt voor 

31 december 2015. Dit is gedaan om tijdig duidelijkheid te hebben over het voortbestaan van 

de regeling, waarmee de continuïteit van de taakuitvoering rondom de inkoop van jeugdhulp 

kan worden geborgd. Bij de evaluatie van de GR BVO Jeugd wordt de samenwerking en 

uitvoering van de taken geëvalueerd. Uitvoering is een belangrijk aspect van de evaluatie. 

De GR is echter onlosmakelijk verbonden met de evaluatie van de samenwerking in de regio 

IJsselland. Wanneer er ontwikkelingen of veranderingen plaatsvinden in de bredere 

samenwerking hebben deze altijd gevolgen voor de samenwerking binnen de GR. Met de 

evaluatie van de BVO wordt daarmee ook de brede samenwerking op jeugdhulp in de regio 

(inclusief beleidsvoorbereiding) op het gebied van Jeugdhulp geëvalueerd. 

1.3 Evaluatiecriteria 

De evaluatie is uitgevoerd aan de hand van een viertal evaluatiecriteria: 

¶ Positie gemeenten en BVO: wat zijn de lokale doelen voor de deelname, hoe is de 

zichtbaarheid in de eigen organisatie (gemeenten), voelt men zich thuis in het 

samenwerkingsverband en zijn de partners tevreden? 

¶ Kwaliteit van de samenwerking: is er een gezamenlijke visie, hoe is de kwaliteit van de 

afstemming, de reikwijdte van de aangeboden diensten, vastlegging van de gemaakte 

afspraken, ondersteuning en onderhoud van het samenwerkingsverband, het lerend 

vermogen, de kostenverrekening en efficiency? 

¶ Effectiviteit: hoe wordt de kwaliteit van de inkoop ervaren, de kwaliteit van het 

contractbeheer en -management, de facturatie, betaling en informatievoorziening, en is 

de continuïteit van zorg geborgd? 

¶ Robuustheid: wat is de beschikbaarheid van specialistische kennis, beheer van de 

financiële risicoôs en de slagkracht richting aanbieders?  

 

Hierbij is expliciet ingegaan op de onderwerpen governance (sturing, controle en 

verantwoording), vereveningssystematiek en samenwerkingscultuur. 
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1.4 Werkwijze 

Op basis van de evaluatiecriteria en bureauonderzoek is er een lijst met gesprekspunten 

opgesteld voor de gesprekken met betrokkenen (zie bijlage 1). Deze vragenlijst is afgestemd 

met de opdrachtgever in een gesprek op 29 oktober en 10 november 2015.  

 

In november en december 2015 zijn in totaal 28 (groeps)interviews gehouden met 

verschillende betrokkenen. De interviews zijn uitgevoerd door middel van de genoemde 

vragenlijst.  

 

De volgende betrokkenen zijn geïnterviewd: 

¶ wethouders en gemeentesecretarissen 

¶ managers 

¶ beleidsmedewerkers 

¶ toegangsmedewerkers 

¶ (zorg)aanbieders  

¶ BVO-medewerkers 

¶ regionaal programmamanager 

¶ raadsleden 

 

Bijlage 2 bevat een overzicht van de gehouden interviews. 

1.5 Context 

Bij de evaluatie is het functioneren van de BVO en de Jeugdhulpsamenwerking getoetst aan 

doelstellingen van de deelnemende gemeentebesturen en aan de eisen die de landelijke 

wetgever aan de uitvoering van de Jeugdwet stelt. Echter, bij de evaluatie willen wij recht 

doen aan de bijzondere context waarin de BVO functioneert. Zo moet rekening worden 

gehouden met het gegeven dat IJsselland een regio is met betrekkelijk weinig 

samenwerkingshistorie, dat Jeugdhulp als beleidsveld sterk in ontwikkeling is en dat dit 

beleidsveld voor gemeenten grote politieke en financi±le risicoôs inhoudt. Verder zijn ook de 

bijzondere karakteristieken van het samenwerkingsverband van belang: het betreft een lichte 

vorm van samenwerking, die nog geen jaar jong is. Dat betekent dat niet alleen naar 

behaalde resultaten, maar ook naar ontwikkelpotenties is gekeken. 
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Hoofdstuk 2  
Bevindingen 

Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen van de interviews. Naast de vier evaluatiecriteria zijn 

de positie van de gemeenten in de samenwerking jeugd en regionale samenwerking op 

jeugdhulp meegenomen. 

2.1 Positie van de gemeenten in samenwerking Jeugd 

De samenwerking op het beleidsveld Jeugd wordt breed gedragen. Met name de 

bestuurders zijn erg tevreden over de samenwerking binnen de regio. Er is een groot 

onderling vertrouwen en er zijn goede verhoudingen. De vereveningsdiscussie (en financiële 

verrekening) zou hier echter een hypotheek op kunnen leggen. Hierover meer in paragraaf 

2.4. 

 

Inhoudelijk gezien is er echter nog geen duidelijkheid en overeenstemming over een 

regionale transformatieagenda. Gemeenten werken vanuit hun lokale verantwoordelijkheid 

voor het sociaal domein aan de organisatie en inrichting van jeugdhulp, passend bij de lokale 

infrastructuur en kaders die door de gemeenteraad zijn gesteld. Een gezamenlijke agenda in 

de regio op basis van gezamenlijke lokale beleidsuitgangspunten is nog niet opgesteld. Het 

gesprek hierover is nog onvoldoende op gang gekomen. Hierdoor is er ook (nog) geen 

duidelijkheid over de verdeling tussen lokale en regionale taken en bevoegdheden op het 

gebied van de jeugdhulp. In het verlengde hiervan is het eveneens onduidelijk welk deel van 

de lokale budgetten na 2016 op regionaal niveau zullen worden ingezet. Met name grote 

gemeenten hebben de wens om meer budget lokaal te kunnen inzetten en het regionale 

budget te verlagen. 

 

De samenwerking van de BVO met gemeenten in de lokale uitvoering (toegang) is niet altijd 

optimaal. Door zowel grote als kleinere gemeenten alsook de BVO zelf wordt dit opgemerkt 

en vastgesteld. Inkoopafspraken die de BVO heeft gemaakt, kunnen onbedoelde gevolgen 

hebben voor de medewerkers in de uitvoering. Daarnaast is het leveren van lokaal maatwerk 

bij de inkoop soms een probleem, vanwege de richtlijnen die de BVO moet hanteren. Dit 

geeft met name in de uitvoering het gevoel dat zij lokaal niet flexibel kunnen zijn richting 

gezinnen en aanbieders en dat lokale innovatieve oplossingen worden belemmerd.  

2.2 Positie gemeenten en BVO 

Uit de interviews met alle betrokkenen blijkt een grote overeenstemming over de 

operationele doelen van de samenwerking in de BVO. De BVO doet waarvoor ze is opgericht 

en richt zich op inkoop, contractering, facturatie, administratie en monitoring. Met betrekking 

tot de zichtbaarheid en verbondenheid met de BVO geven bestuurders aan dat zij de BVO 

veelal zien als een administratiekantoor-op-afstand. Ambtelijk is de herkenbaarheid van de 

BVO groter. De BVO is zichtbaar en wordt herkend, maar wordt niet altijd als een 

verlengstuk van de eigen organisatie erkend.  

 

De informatiebijeenkomsten door de BVO en het regionaal programmamanagement bij 

gemeenteraden worden door de meeste gemeenten als positief ervaren. Om beter in staat te 

zijn om beleidsinhoudelijke keuzes te maken (wat binnenkort in de transformatiefase van 

belang is), wensen gemeenteraden meer en betere info over de ontwikkeling van de 

populatie en de kosten. 
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Uit de interviews met de managers blijkt dat zij de BVO op dit moment zien als meer dan 

alleen een uitvoeringsorganisatie door de koppeling met regionaal programmamanagement. 

De taken en rollen van beleid versus de BVO lopen op dit moment door elkaar heen. 

Hierover meer in paragraaf 2.6. 

2.3 Kwaliteit van de samenwerking 

Er wordt een grote kwaliteit van samenwerking ervaren, vooral bestuurlijk. Er bestaat in hoge 

mate tevredenheid over de BVO; betrokkenen in de volle breedte geven aan dat de BVO 

snel reageert, hard werkt en zeer bereikbaar is.  

 

De verhouding tussen het regionaal programmamanagement en de BVO is echter niet voor 

iedereen duidelijk. Het is voor gemeentelijke toegangsmedewerkers en aanbieders niet altijd 

duidelijk wanneer ze de BVO moeten benaderen en wanneer de gemeente. De BVO heeft 

de inkoop voor 2015 en 2016 in afstemming en samenwerking met de regionaal 

programmamanager uitgevoerd. Door bestuurders en beleidsadviseurs wordt aangegeven 

dat zij bij deze inkoopronde de betrokkenheid met en inbreng vanuit de eigen gemeenten 

(met name beleidsinhoudelijk) gemist hebben. Dit maakt het voor andere betrokkenen lastig 

om de scheidslijn te zien tussen de BVO en de regionaal programmamanager. Tegelijkertijd 

geeft de BVO aan dat zij voor de inkoop voor 2017 herhaaldelijk vraagt naar kaders en 

inhoudelijke richtlijnen vanuit de gemeenten.  

 

Lerend vermogen 

Het delen van leerervaringen, in de volle breedte en op diverse niveaus is nodig maar soms 

ook lastig door de vereveningsdiscussie. Nu er opnieuw moet worden nagedacht over de 

juiste wijze van kostenverevening, bestaat bij een aantal gemeenten de vrees dat hun beleid 

ten aanzien van toegang en preventie door andere gemeenten kritisch tegen het licht zal 

worden gehouden. Leren van elkaar wordt hierdoor soms gezien als ózich met elkaar 

bemoeienô. 

Reikwijdte van de diensten 

Er is grote tevredenheid over de reikwijdte van de diensten die de BVO biedt. Wel bestaat er 

verschil van inzicht over het ontwikkelperspectief van de BVO. Sommige gemeenten kiezen 

voor de beperkte rol van administratiekantoor (veelal de grotere gemeenten), andere vinden 

een doorgroei naar beleidsinformatieleverancier en beleidsadviseur wenselijk (met name de 

kleinere gemeenten). 

 

Bij navraag of het wenselijk is de BVO uit te breiden met taken op het gebied van de Wmo 

wordt dit door de meeste gemeenten als onwenselijk gezien. Voordat er aan taakuitbreiding 

gedacht kan worden ï voor zover gewenst ï moet eerst de basis op orde zijn. Bovendien 

kennen de Wmo-regioôs en de jeugdhulpregio een andere gebiedsindeling, wat het in de 

uitvoering lastig zou maken. 

Informatiestromen en ICT  

De informatie die vanuit de BVO beschikbaar is voor de gemeenten is op dit moment nog 

niet afdoende. Wel zijn hierin goede stappen gezet, maar doorontwikkeling is nodig. De ICT-

problemen (drie systemen waarmee binnen de elf gemeenten mee wordt gewerkt) maken 

samenwerking ingewikkeld, wat zowel lokaal als regionaal een punt van zorg is.  
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Capaciteit 

De BVO heeft een grote faciliterende rol, die in de fase van opbouw en ontwikkeling meer 

capaciteit vraagt dan waarop de bezetting is berekend. Het gaat hierbij om taken richting de 

zorgaanbieders (vragen beantwoorden rondom facturering, codering en verantwoording) en 

met betrekking tot de toegang (processen, inkoopafspraken, codering en registratie). Niet 

alle gemeenten hebben vanuit hun lokale toegang voldoende zicht op route en processen 

(beschikkingen, codes, registraties et cetera richting de BVO). Er bestaan naast de omvang 

van de formatie ook enige zorgen over de continuïteit van de organisatie vanwege de 

(tijdelijke) externe inzet van de manager van de BVO.   

2.4 Robuustheid 

Slagkracht 

De contractering richting aanbieders verloopt goed. Uit de interviews met beleid en uitvoering 

komt naar voren dat de BVO een goede dienstverlening levert aan de aanbieders. Verder 

wordt gesteld dat de BVO ï waar het gaat om het kwaliteit en de tijdigheid van de geleverde 

gegevens ï aanbieders wat strenger zou kunnen aanspreken. Soms is hiervoor bestuurlijk 

opschalen nodig richting portefeuillehouders; de routines hiervoor komen tot ontwikkeling. De 

BVO geeft aan dat zij vaak tegen juridische (privacy) en technische (ICT-)beperkingen 

aanloopt. Dit maakt de BVO in sommige gevallen minder slagkrachtig dan gewenst.  

Beschikbaarheid specialistische kennis 

Er is in het algemeen tevredenheid over de beschikbaarheid van specialistische kennis, met 

name op financieel en inkoopgebied. Beleid en toegang geven aan dat zorginhoudelijke 

expertise nog onvoldoende aanwezig is.  

Verevening 

De elf gemeenten in de regio IJsselland hebben als uitgangspunt gekozen om op basis van 

solidariteit financi±le risicoôs gezamenlijk op te vangen. Voor de jaren 2015 en 2016 is 

afgesproken dat ervaring moet worden opgedaan met preventie en toegang van jeugdhulp  

binnen de gemeenten en inhuur van specialistische zorg. De BVO heeft zelf geen aandeel in 

de discussie over verevening. Het raakt echter wel aan haar taken want zij voeren de 

financiële afrekening uit. Over het principe van verevening zijn alle bestuurders het eens; er 

zijn afspraken gemaakt waaraan de bestuurders zich committeren. Er bestaat nog wel 

discussie over de uiteindelijke uitwerking, met name over welk budget er precies voor 

verevening is afgesproken. Bij het onderwerp verevening wordt al snel gesproken over 

onderlinge verschillen in lokaal beleid, die invloed kunnen hebben op de financiële 

resultaten. Dit wordt gekoppeld aan inhoudelijke samenwerking in de regio en de keuzes die 

al dan niet lokaal gemaakt worden en direct effect hebben op de uitgaven van jeugdhulp. Het 

gaat hier bijvoorbeeld over het functioneren van de toegang en/of inzet op preventie en het 

effect dat dit kan hebben op de afname van het gebruik van specialistische voorzieningen. Er 

wordt echter ook erkend dat in het sociaal domein (nog) geen directe oorzaak-gevolgrelatie 

kan worden aangewezen met betrekking tot het beleid-budgetresultaat, waardoor deze 

óschuldvraagô momenteel nog niet beantwoord kan worden. De discussie over verevening 

wordt tevens gecompliceerd door vereveningsdiscussies in andere domeinen (met name in 

de Veiligheidsregio en bij de GGD): een aantal gemeenten komt op beide onderwerpen 

(financieel) negatief uit.  


