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Projectopdracht:  
Bezien op welke wijze de verwerving van diensten op gebied van jeugdreclassering 
en jeugdbescherming vanaf 2019 het best kan plaatsvinden, gehoord de landelijke 
adviezen ter zake. 
 
 
 
 

Toelichting op de gekozen inkoopstrategie  
Het afgelopen jaar heeft de Rebel groep in opdracht van de VNG een onderzoek 
uitgevoerd naar de wijze waarop de continuïteit in de uitvoering van 
jeugdbescherming en jeugdreclassering beter kan worden geborgd. Aanleiding 
daarvoor was een aantal situaties elders in het land waarbij een GI bijna failliet ging 
of niet langer aan de certificeringseisen voldeed, of waar nieuwe GI’s in een regio 
toetraden en markt wegnamen van bestaande GI’s met continuïteitsrisico’s voor 
clienten. 
De Rebel groep heeft feitelijk het functioneren van dit segment van de markt 
onderzocht, welke specifieke risico’s daaraan zijn verbonden en hoe deze risico’s 
zijn te beperken. 
Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek heeft de VNG de gemeenten 
geadviseerd om vanaf 2019 de GI’s te verbinden op basis van een subsidieregeling. 
Daarvoor werd met de landsadvocaat een concept-subsidieregeling opgesteld. Doel 
van het advies was om meer rust en stabiliteit te creëren, mede als basis voor 
inhoudelijke doorontwikkeling, gericht op groeiende continuïteit van de 
dienstverlening aan clienten. Tevens adviseerde de VNG om te komen tot 
bovenregionale samenwerking. 
 
Tot  en met 2018 is de contractuele relatie tussen de gemeenten in Zuid-Limburg en 
de GI’s gebaseerd op de dienstverleningsovereenkomst. Dit is in de ogen van de 
gemeenten een te weinig expliciet op de sector gericht instrument gebleken. Er 
waren diverse wensen om inhoudelijke aanvullingen hierop aan te brengen. 
Voorbeelden daarvan zijn: 

- versterking van het gedachtegoed 1G1P1R en de noodzaak van een continue 
doorgaande lijn bij opschalen én afschalen van zorg; 



- verbetering van de samenwerking met de lokale toegangen; 
- verkorting doorlooptijden; 
- toekomstplannen; 
- inzicht in rapportages rond certificering en calamiteiten; 
- verbeterde sturingsinformatie door digitaal berichtenverkeer; 
- plannen om continuïteitsrisico’s voor de bedrijfsvoering het hoofd te bieden. 

 
Op basis van de door de regio Zuid-Limburg gewenste te inhoudelijke accenten, is 
daarop afstemming gezocht met de regio’s Midden- en Noord-Limburg. 
Inzet van dit proces was na te gaan of de andere regio’s vergelijkbare inhoudelijke 
accenten als de regio Zuid willen aanbrengen in relatie met de GI’s, en of deze 
accenten een plek kunnen vinden in de door de VNG aangeleverde concept-
subsidieregeling. 
Dit afstemmingsproces is succesvol afgerond waardoor het mogelijk is gebleken één 
subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering voor heel Limburg in de 
markt te zetten. 
Voor de GI’s betekent dit feitelijk dat ze één propositie als subsidieaanvraag in elke 
regio kunnen indienen, naast harmonisering van tarieven en administratief proces. 
 
 
 
 
 

Stand van zaken en gevolgen voor Inkoop 2019 en de contractaanpassingen  
Medio juli is in alle regio’s in Limburg een en dezelfde subsidieregeling 
gepubliceerd.  
Voor medio september kunnen GI’s op basis van deze subsidieregeling een 
aanvraag indienen. 
Elke regio dient daarop uiterlijk medio november een beslissing te nemen. 
 
In de subsidieregeling wordt een uitvraag gedaan gericht op: 

- jeugdigen met een verstandelijke beperking 
- jeugdigen zonder vaste woon- of verblijfplaats en een specifieke achtergrond 
- ‘reguliere’ jeugdigen. 

 
 
Deze informatie is bestemd voor de OT en louter informatief van aard. 
 
 

 


