Bijeenkomst Vrijgevestigden
Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland,
GR en Transformatie
Zwolle, 18 juni 2019

Gemeenschappelijke Regeling
 De 11 regiogemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen,
Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle vormen tezamen de
jeugdhulp regio IJsselland om uitvoering te geven aan de specialistische Jeugdhulp sinds 1
januari 2015.
 Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna RSJ IJsselland) is een samenvoeging van
de BVO jeugdzorg IJsselland (GR 2016) en het inhoudelijke programmamanagement (2014 2017).

 Per 1 januari 2018 de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bedrijfsvoeringsorganisatie
Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland ingericht.
 Colleges met instemming Gemeenteraden, hebben navolgende gemeenschappelijke
regeling getroffen.

 Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR), artikel 2.8 van de Jeugdwet: toestemming
van de gemeenteraden van op grond van artikel 1, tweede lid naam GR te wijzigen.

Gemeenschappelijke Regeling
Artikel 2: Belang
De regeling wordt getroffen ter ondersteuning en uitvoering van de taken van de colleges in
het kader van de Jeugdwet, in het bijzonder de inkoop van diensten in het kader van de
specialistische jeugdzorg, het contractmanagement, de (financiële) administratie, monitoring
en de uitvoering van regionale inhoudelijke thema’s, tenzij het bestuur van de
bedrijfsvoeringsorganisatie op zwaarwegende gronden anders beslist en uitsluitend met
instemming van alle elf gemeenten.

Gemeenschappelijke regeling,
bestuurlijke structuur
Regionaal Bestuur
 Gemandateerd in GR, bestaande uit één vertegenwoordiger van elke deelnemende
regiogemeente, opdrachtgever
 Portefeuillehoudersoverleg en Bestuurlijk Overleg
 Bestuurlijk Trekkerschap
 Voorzitter en tekenbevoegde

Regiomanager, tevens secretaris






Aansturing RSJ IJsselland 5 taken (belang artikel 2);
Gemandateerd in GR, opdrachtnemer bestuur
Tekenbevoegde namens bestuur samen met voorzitter
Opereert op snijvlak uitvoeringsorganisatie/ambtelijk apparaat - bestuurlijke lijn
Voorbereiding en afstemming bestuur, bestuurlijk trekkers, 1e aanspreekpersoon bij escalatie

Gemeenschappelijke Regeling
Portefeuillehouders Overleg (PfO)
 Bespreken van inhoudelijke thema’s
 Lokale inbreng, vertegenwoordiging
 Beeld- en meningsvorming
 Geen besluitvorming
Bestuurlijke Overleg (BO )

 (Meerjaren-) begroting en jaarrekening
 Strategisch Visiedocument
 Kadernota en jaarplan

 Kwartaal/-jaarcijfers
 Voorbereidende besluitvorming colleges en raden, geen officiële bevoegdheden overgedragen

Gemeenschappelijke Regeling
Planning en Control Cyclus
- Vaste tijden voor vaste thema’s
- Voorbereid om ambtelijk en managersniveau

- Maandelijks voorbereidende overleg, thema-overleg

Gemeenschappelijke Regeling

Organisatie RSJ IJsselland
Strategische Visiedocument
Kadernota en Jaarplan

Bestuur /
RSJ IJsselland

Regiomanager/ Secretaris

Management assistent

Regio-agenda
(projectmanager)

Monitoring (projectleider)

beleids

Gegevens

voorbereiding

makelaar

Contractmanagement (Strategisch
inkoper)
Contractbeheer

Regiegroep

Inkoop (projectmanager)

Inkoop ondersteuning

Applicatiebeheer

Financiën (financieel manager)

Fin. administratie

Toelichting werkgroepenstructuur
 Brede vertegenwoordiging (gemeente, aanbieder, RSJ IJselland)
 Om met elkaar zaken voor te bereiden en uit te werken
 Kan veranderen qua samenstelling afhankelijk van de vraag
Besluitvorming:
 Binnen de werkgroepen zijn de ontwerpen concept en worden niet extern
gecommuniceerd
 Binnen de kaders van besluit AO/MO/PFO dan akkoord via het Voorzittersoverleg en
overgaan tot publicatie -> mailing/ nieuwsbrief
 Raakt het de kaders of over de kaders van besluit dan na akkoord van het
voorzittersoverleg opschalen naar regionaal beleid (AO/MO).
 In de nieuwsbrief staan actuele nieuwe cq. aangepaste werkwijzen of mededelingen

Transformatie regio IJsselland
 Visiedocument 2017-2020 ‘Samenwerken aan Transformatie’ als bovenliggend
kader gebruikt
 Transformatiefondsaanvraag zomer 2018 door aanbieders én gemeenten:
toekenning middelen aan gemeenten voor twee goedgekeurde thema’s :
ambulantisering (+ wegingskader) en jeugdhulp/ onderwijs
 Periode september 2018 – april 2019 : inrichting projectstructuur, coördinatie RSJ
IJsselland
 Bijeenkomst 11 april 2019 Dag van de Ambulantisering
 Transformatie is gekoppeld aan inkoop

Transformatie regio IJsselland
 Er is behoefte aan regionale zorgbrede verbinding en samenwerking tussen
gemeenten, het zorgveld, onderwijs en preventieve veld
 Behoefte aan regionale structuur en bestuurlijke betrokkenheid
 Wat wordt de regionale brede transformatiestrategie?

Transformatie bestuurlijke 24 uurs
 Bestuurlijke urgentie te komen tot proces voor regionale transformatie;
 Normalisatie (terug naar het gewone leven) en context jeugdige in
jeugdhulp centraal;
 Samenwerking in de regio op bestuurlijk niveau aanbieders, overheid,
onderwijs;
 Uitvoering geven aan Transformatie, - plannen en Transformatiefonds;
 Directe link transformatie – IJssellands Inkoopmodel.
 Financiele doelstelling koppelen aan transformatiedoelstelling
 Regionale Transformatie staat ten dienste van de lokale.
 Verbeterde effectiviteit jeugdhulp ten gevolge;
 Beheersing van de (lokale) uitgaven (zowel korte als lange termijn);
 Administratieve lastenverlichting voor cliënt, aanbieder en gemeente
 Versterken van vertrouwen in professionals

Transformatie bestuurlijke 24 uurs

Reactie en vragen?

Transformatie regio IJsselland

Transformatie regio IJsselland
Project 1: Inzet op de lokale leefomgeving van het kind/ambulantisering
Verwachte Projectleider: Marian Uriot-Kremers (Seederdeboer)
Leden vanuit de Werkgroep: Noortje Kramer (Olst Wije), Leonard Zuidhof(O/H) , Jurgen Goeijer (Dalfsen), Vivian
Greveling (Ommen), Jacky Wolters (RSJ)/ Esther vd Broeke (RSJ), Rita Harmeling (RSJ)

Aanbieders: Accare, Pactum, Trias, Vitree, Dimence, Exaequo, Ambiq
Project 1b: Verbetering resultaat & kwaliteit (afwegingskader)
Verwachte Projectleider: Mathilde Bruinenberg (RSJ) ism Dineke Smit (Projuventus)
Leden vanuit de Werkgroep : Tjitske Siderius (Steenwijkerland), Roelie Buter (Kampen), Mathilde Bruinenberg
(RSJ)
Aanbieders: Dimence, Pactum
Project 2: Verbinding Jeugdhulp en onderwijs versterken

Verwachte Projectleider: Anton Kiewiet (Yuist)
Leden vanuit de Werkgroep : Jan Willem Dollekamp (Zwolle), Sanne Grondhuis (Raalte) , Rita Harmelink (RSJ)
Aanbieders: -

