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door: Annemieke Traag

inds eenjaar ben ik gedeputeerde Jeugdzorg
van de provincie Gelderland. In deze functie
kan ik inhoud geven ¿urn mijn diepste ambitie,
namelijk het beter maken van de Jeugdzorg
voor alle Gelderse kinderen en ouders. Wat dat
betreft val ik met de overdracht van de Jeugd-

zorg van de provincie naar de gemeenten met mijn neus in
de boter. Niet alleen is het een prachtige bestuurlijke klus
om dit grote decentraÌisatieproces tot een succes te maken.
Het biedt ook mooie kansen voor verbetering en ver-
nieuwing van de Jeugdzorg.

Kernwoord in het nog injuni door Provinciale Staten vast
te stellen beleidskader'...de toekomst!'is: 'samen'. Zelf voeg
ik da¿r graag nog þarticipatie'aan toe. Met elkaar gaan we
actiefde kans, die deze transitie is, verzilveren: jongeren en
ouders, de gemeenten, de zorgaanbieders en de provincie.
Zelf hoor ik uit eerste hand regelmatig voor welke
uitdagingenjongeren en ouders staan die met Jeugdzorg
te maken hebben, wat ze wel en niet kunnen. Ik bewonder
de veerkracht die ik iedere keer zie. Jongeren en hun
(pleeg)ouders kunnen weselijk veel zelf en die eigen kracht
moeten we stimuleren en koesteren. Daar werken de
professionals in de Jeugdzorg met hart en ziel aan.

De provincie Gelderland is in de transitie'gever'en de
gemeenten zijn 'ontvangers'. Een overdracht van taken
komt alleen tot stand als gever en ontvanger van elka¿r
weten wat ze doen en willen. We willen als provincie onze
taken graag actiefen zorgvuldig overdragen. We voeren een
continue dialoog met de jeugdzorginstellingen, verzameld
in de Brancheorganisatie Jeugdzorg Gelderland, en de
Gelderse gemeenten in het Bestuurlijk Platform Decentra-
lisatie Jeugdzorg.

Vanuit het nieuwe vastgestelde beleidskader bieden we
gemeenten, organisaties en belangenbehartigers de
komende periode allerhande ondersteuningsmogelijkheden
aan. Steeds met als doel om alles uit de transitie te halen
wat erin zit. Want laten we niet vergeten voor wie we dit
doen: de Geldersejongeren en ouders. De provincie
Gelderland heeft maar één ambitie: dat de Jeugdzorg in
Andersland (nog) beter is geregeldl
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emeenten sta¿n voor de ta¿k ondersteuning te
organiseren die effectiever, minder versnipperd
en minder bureaucratisch is. Het financiëìe
aspect is daarbij van belang. Het huidige stelsel
kent al tekoften (bijstand en Wmo), terwijl de
decentralisatieoperaties gepaard gaz.n met

bezuinigingen vanuit het Rijk. Voortbouwen op het bestaande
leidt automatisch tot nog grotere tekorten en/of minder
kwaliteit. De uitdaging voor gemeenten is dus: het organi-
seren van een daadwerkelijke transformatie. Een zoektocht
naar een loka¿l stelsel dat op de eerste plaats kwalitatiefgoed
is, maar ook effectief en efficiënt.

De ontwikkeling van de maatschappelijke ondersteuning
'nieuwe stijl' staat of valt bij het krijgen van inzicht in de
prestaties van a¿nbieders. De output van de organisatie staat
daarblj niet langer centraal, maår wat organisaties bijdragen
aan het kunnen participeren van de burger met een beper-
king. Aan het compenseren van de burger dus. In de eerste
lijn zet de gemeente in op collectieve arrangementen.
Voorbeelden daarvan zijn j ongerenwerk, buurtprojecten en
preventieve activiteiten. Daarbij is voortzetting van de huidige
vormen van outputfinanciering wellicht nooclzakelijk. Voor de
tweede lijn zal de gemeente moeten bepalen welk onder-
steuningstraject de individuele burger dient te krijgen. Het
totale aanbod dat een burger krijgt, wordt afgezet tegen het
beoogde resultaat, geformuleerd vanuit het compensatie-
beginsel. De organisaties kunnen worden afgerekend op hun
a¿ndeel in een dergelijk traject. Vanuit de positie van de
gemeente is het daarbij een overweging om met maar één
organisatie als hoofdaannemer zaken te doen en de eis te
stellen dat andere in het traject betrokken organisaties als
onderaannemer deelnemen.

Het bovenstaande leidt tot een andere manier van kijken
na¿r de financiële verhouding tussen overheid en uitvoerings-
organisaties. Financieren en afrekenen kan plaatsvinden op
basis van het aantal uren, dat wordt geleverd in een indivi-
dueel traject. Het toespitsen van de financiering op indivi-
duele trajecten biedt ook nieuwe aanknopingspunten voor de
beoordeling van de effectiviteit van organisaties voor zorg en
welzijn.
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