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Achtergrond 

Een van de projecten van het programma Dienstverlening in het Uitvoeringsprogramma Sociaal 

Domein 2017-2018 is de evaluatie en doorontwikkeling bestuursopdracht JEUGDslag. Ter 

voorbereiding op de Jeugdwet en naar aanleiding van het advies van commissie de Winter (Een stevig 

fundament; evaluatie van het basispakket JGZ, 2013) hebben de gemeenten Gooi en Vechtstreek in 

2013 een visie en bestuursopdracht JEUGDslag vastgesteld voor Jeugd en Gezin. De kern van deze 

visie en bijbehorende bestuursopdracht JEUGDslag is dat Jeugd en Gezin de opdracht heeft om een 

medisch-pedagogische vraaggerichte organisatie te worden. Laagdrempelig, goed bereikbaar en een 

passende bejegening zijn de kern van de organisatie.  

 

De afgelopen maand is met gemeenten (ambtelijke werkgroep en stuurgroep 18min) een analyse 

gemaakt van de ontwikkelingen binnen de RVE Jeugd en Gezin en is een eerste inventarisatie 

gemaakt van de wensen en richting voor de doorontwikkeling van Jeugd en Gezin (JEUGDslag 2.0). 

Uit deze analyse is naar voren gekomen dat de RVE een aantal verbeteringen door moet voeren. Deze 

verbeteringen worden doorgevoerd en is een verantwoordelijkheid van de Regio. Gemeenten zijn 

opdrachtgever en verantwoordelijk om een inhoudelijke agenda op te stellen voor de komende jaren 

die Jeugd en Gezin vervolgens dient uit te voeren. Hiermee bepalen gemeenten de kaders en Jeugd 

en Gezin de invulling. De volgende richting is de afgelopen maand naar voren gekomen:  

- De visie zoals die in 2013 is opgesteld blijft de basis vormen voor JEUGDslag 2.0 

- De inhoudelijke agenda zoals die is opgesteld in JEUGDslag 1.0 vormt de kern voor JEUGDslag 2.0  

- De invulling en concretisering van JEUGDslag 2.0 is gebaseerd op de uitkomsten van de evaluatie 

van JEUGDslag 1.0 

- In 2016 is het RBL ondergebracht bij Jeugd en Gezin. Het RBL dient een plek te krijgen binnen 

JEUGDslag 2.0  

- JEUGDslag 2.0 moet financieel vertaald worden 

- In JEUGDslag 2.0 worden de outcome indicatoren opgenomen zoals opgesteld door het 

Nederlands Jeugdinstituut (bereik, tevredenheid, doelrealisatie) 

- JEUGDslag 2.0 dient door Jeugd en Gezin in afstemming met de gemeente per gemeente / rayon 

ingevuld te worden. Dit is een jaarcyclus.   

 

Resultaat 

Een opdracht voor Jeugd en Gezin voor de jaren 2018-2022. Dit op basis van ervaringen en 

verbeteringen uit de periode 2014-2018.  
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Beschrijving project(en) 

Om tot een opdracht te komen zien we vier deelprojecten. Zie bijlage 1 voor de activiteiten per 

project. 

 
 

 

Afstemming vertegenwoordigers inwoners , gemeenten en partners 

Een onderdeel van de evaluatie is het organiseren van rondetafelgesprekken. Hier komen in ieder 

geval de volgende thema’s aan bod;   

- verwachtingen en wensen dienstverlening Jeugd en Gezin  

- ervaren nut en effect 

Bij de partners wordt naast genoemde onderdelen ook stilgestaan bij de samenwerking.  

 

Afstemming derden 

Binnen dit project wordt onderzocht of we gebruik kunnen maken van de expertise van het 

Nederlands jeugdinstituut. 

 

Planning en besluitvorming 

 In het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2017-2018 is de startdatum september 2017 en 

einddatum juni 2018. De planning is nu dat JEUGDslag 2.0 is opgeleverd en besluitvorming heeft 

plaatsgevonden voor de verkiezingen in maart 2017.  

 

Verwachte tijdsinvestering werkgroep 

Vanuit de werkgroep wordt gevraagd dat een tot twee ambtenaren vanaf november t/m maart  4 tot 

8 uur per week beschikbaar zijn om mee te werken aan dit project. Met de overige ambtenaren wordt 

afgestemd binnen het ambtelijk overleg Jeugd en Gezin. In een enkel geval worden er extra 

bijeenkomsten georganiseerd.  

 

Financiën 

Binnen het Uitvoeringsprogramma 2017-2018 is er geen budget gereserveerd voor dit project. 

 

Aandachtpunten / randvoorwaarden 

Voor de voortgang en borging van dit project is het van belang dat gemeenten een gezamenlijke 

opdracht formuleren voor Jeugd en Gezin. De stuurgroep 18min is bestuurlijk opdrachtgever. In 

december wordt voorgesteld aan de stuurgroep 18min dat M. Verhage van de gemeente Huizen 

trekker wordt van dit project. 
 

Bijlage 1: Activiteiten per fase 


