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Voorstel uitvoeringsagenda 2022



Uitvoeringsagenda 2022
Bovenregionaal

1. Businesscase Kleinschalig Wonen opstellen (o.a. Leegstand, Kosten per dag, Noodzakelijke bezetting personeel, Geografie)

2. Voorbereiding businesscase Extra beschermende en ondersteunende Voorziening (1-1-2023 gereed)

1. Onderbouwing  waarom 12 plaatsen in Noord-Holland nodig

2. Prikkel/incentives beschikbaarheid vs. gebruik

3. Beheer exploitatie (vorm joint venture)

3. Aanpak en vormgeving triage en plaatsing Noord-Holland op onvoorwaardelijk wonen, inclusief monitoring beschikbare plaatsen

4. Opzetten en vormgeven multi-disciplinair ambulante team(s) Noord-Holland

5. Inrichten en versterken netwerksamenwerking op schaal van Noord-Holland (*)

(*) uitwerking van dit agendapunt staat opart geagendeerd op stuurgroep 10-02-2022

Regionaal / Lokaal

1. Invoeren werken met Verklarende analyse

2. Versterken en verder vormgeven functies van het RET (regionaal en subregionaal)

1. Inclusief onderwijs / onderwijsconsulenten (SWV)

2. Aansluiting met de zorgverleners in de regio

3. Cliëntperspectief toevoegen

3. Vormgeven en realiseren en uitwerken Kleinschalige woonvoorzieningen

4. Inregelen passende aanpak toekomstperspectief voor jeugdigen in kleinschalige voorzieningen i.c.m. GI’s



Uitvoeringsagenda 2022 Bovenregionaal
Bovenregionaal

1. Businesscase Kleinschalig Wonen opstellen (o.a. Leegstand, Kosten per dag, Noodzakelijke bezetting personeel, Geografie) 01-02-22 01-05-22

2. Voorbereiding businesscase Extra beschermende en ondersteunende Voorziening (1-1-2023 gereed) 01-02-22 01-06-22

3. Aanpak en vormgeving triage en plaatsing Noord-Holland op onvoorwaardelijk wonen, inclusief monitoring beschikbare plaatsen 01-07-22 nnb

4. Opzetten en vormgeven en invoeren multi-disciplinair ambulante team(s) Noord-Holland 01-02-22 31-12-2022

Voorgestelde aanpak:

- Basis voor alle vervolgactiviteiten is Plan Thuis voor Noordje

- Onderwerpen gezamenlijk in netwerk verder uitwerken en concretiseren (gemeenten/jeugdregio’s, zorgaanbieders, 
onderwijs en GI’s)

- Projectleiders aanstellen voor iedere deelstroom om proces te begeleiden

- Voorstellen, resultaten en voortgang wordt besproken in iedere pijler van het programma en waar nodig worden 
besluiten voorbereid

- Kosten totaal projecten programma is geraamd op 160k voor 2022 (exclusief uitgaven door personeel van gemeenten, 
aanbieders, onderwijs en GI’s), dekking komt vanuit restant budget 2021 en nieuwe aanvraag voor BEN NH

GereedStart



Uitgangspunten voor Regionale opgaven

- Verantwoordelijkheid voor de uitvoering regionale opgaven die volgen uit 
een Thuis voor Noordje ligt bij iedere jeugdhulpregio. Onder jeugdhulpregio 
wordt samenwerking bedoeld tussen, binnen en met onderwijs, GI’s, 
zorgaanbieders en gemeenten. 

- Iedere Jeugdhulpregio zorgt voor de eigen democratische legitimatie zodat 
plannen uitgevoerd kunnen worden.

- Jeugdhulpregio vertaalt veranderopgaven samen met Thuis voor Noordje
naar eigen regionale situatie en beleid, deze vertaling wordt gedeeld met de 
andere jeugdhulpregio’s via het kernteam “Thuis voor Noordje”.

- De samenwerkingsverbanden bespreken in het OOGO “Thuis voor Noordje” 
met de verschillende jeugdregio’s

- Periodiek wordt de regionale voortgang gedeeld in de bovenregionale 
stuurgroep van wethouders zodat elke regio weet van elkaar wat de stand 
van zaken is. De voortgang wordt ook gedeeld in het overleg van aanbieders, 
SWV-en en GI’s.

- Voortgangsrapportage wordt voorbereid met en in het kernteam  “Thuis voor 
Noordje” en daarnaast periodiek in het programmateam



Uitvoeringsagenda 2022 Regionaal
Regionaal / Lokaal

1. Invoeren werken met Verklarende analyse

2. Versterken en verder vormgeven functies van het RET (regionaal en subregionaal)

1. Inclusief onderwijs / onderwijsconsulenten (SWV)

2. Aansluiting met de zorgverleners in de regio

3. Vormgeven en realiseren en uitwerken Kleinschalige woonvoorzieningen

4. Inregelen passende aanpak toekomstperspectief voor jeugdigen in kleinschalige voorzieningen i.c.m. GI’s

Voorgestelde aanpak:

- Bovenregionaal monitoren en delen van regionale voortgang veranderopgaven (doel: goed zicht houden op 
bovenregionale afhankelijkheden en van elkaar leren) 

- Bovenregionale ondersteuning voor regionale veranderingen 
- Voor training en opleiding van professionals in Noord-Holland i.k.v. verklarende analyse is proces onder regie van BEN NH al in gang gezet



Vergadercyclus 2022

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Programma TvN Jeugdregio’s SWV Zorgaanbieders GI’s

1 x per 2 wkn
programmateam

Netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomst

1 x per 2 wkn kernteam 

Stuurgroep 10-02

Stuurgroep (20/22-04)

Stuurgroep

Stuurgroep

Stuurgroep

Stuurgroep

Overleg SWV 15/02

Overleg SWV 12/04

Overleg SWV 14/06

Overleg SWV

Overleg SWV



Bijlage 
Bovenregionale opgaven



1. Businesscase Kleinschalig wonen afronden
Doel: Komen tot een eenduidige aanpak en financiering van Kleinschalige 
Woonvoorzieningen bovenregionaal

Wie: Zorgaanbieders, Onderwijs, gezamenlijk met Gemeenten/Jeugdregio’s 

Hoe: Vertegenwoordiging van gemeenten en aanbieders gaan BC verder 
uitwerken

Projectaanpak: Projectgroep van gemeenten en aanbieders en  onderwijs o.l.v. 
projectleider

Uren deelnemers: 14 uur der deelnemer (3 dagdelen overleg) + 8 uur per 
weekprojectleider

Kosten: 10 k voor projectleiding

Planning:

Tabel: BC kleinschalig wonen uit Plan Thuis voor Noordje 24-12-2021

Q1 Q2 Q3 Q4

Oplevering BC KWV (1-5-22) Concept BC KWV Start  BC KWV (1-2-2022)



2. Voorbereiding Businesscase Extra ondersteunende voorziening 
(alternatief Jeugdzorg Plus)
Doel: Realiseren en besluiten van alle essentiële randvoorwaarden voor realisatie extra 
ondersteunende voorziening Noord-Holland per 1-1-2023 (*) in een joint venture.

Wie: Zorgaanbieders gezamenlijk met gemeenten/jeugdregio’s met expertise van het onderwijs

Hoe: Vertegenwoordiging van gemeenten en aanbieders gaan randvoorwaarden verder uitwerken

Projectorganisatie: projectteam vormgeven (3 van gemeenten (SPUK-regio’s gesloten) 3 van 
zorgaanbieders en 1 van onderwijs) o.l.v. onafhankelijk projectleider.  

Uren: 112 uur per deelnemer in project + fulltime projectleider 

Kosten: 45 k voor eerste fase tot 01-06-2022 

Planning:

Q1 Q2 Q3 Q4

Start  project Opstellen concreet 
programma van 
eisen (COPAFIJTH) 
(1/4/22)

Tussenresultaat 
ter bespreking 
BC voorziening 
(1-5-22)

GO/NO GO 
(1-6-22)

Realisatiefase

(*) Deze datum is alleen haalbaar als besluitvorming plaatsvindt o.b.v. gesteld tijdspad en als huidige fysieke locaties bruikbaar zijn als 
invulling van de capaciteit.



3. Aanpak en vormgeving triage en plaatsing + monitoring 
Doel: Eenduidige triage en plaatsing en monitoring op beschikbare plaatsen kleinschalig wonen

Wie: Zorgaanbieders gezamenlijk met gemeenten/jeugdregio’s

Hoe: Vertegenwoordiging van gemeenten en aanbieders randvoorwaarden verder uitwerken

Projectorganisatie:  n.v.t.

Kosten: 30k

Randvoorwaarden voor goede start deze activiteit zijn: 

- functionerende RET’s in iedere jeugdregio van NH

- samenhang van de verschillende jeugdregio’s helder (uitkomsten Hervormingsagenda) 

- voldoende gerealiseerde Kleinschalige Woonvoorzieningen (nu nog in opbouw)

Het programmateam houdt i.s.m. samenwerkingspartners zicht op de ontwikkeling en de realisatie van Kleinschalige 
Woonvoorzieningen in Noord-Holland. 

Planning

Q1 Q2 Q3 Q4



4. Realiseren ambulant team voor kleinschalige woonvoorzieningen

Doel: Het ontwikkelen van een team van experts en expertise dat Kleinschalige Woonvoorzieningen 
ondersteunt in hun taak en daarmee voorkomen dat jeugdigen worden doorgeplaatst

Wie: Zorgaanbieders gezamenlijk met onderwijs en gemeenten

Hoe: Zorgaanbieders gaan ambulant team vormgeven en de inzet afstemmen en vormgeven op de 
behoefte

Projectaanpak: Projectleider die samen met aanbieders en onderwijs opzet maakt van dit team. 
Opzet, voortgang en resultaten worden gedeeld met een gemandateerde vertegenwoordiging van 
gemeenten/jeugdregio’s

Uren: 750 uur voor heel 2022

Kosten: 75k voor projectleiding, kosten inzet van ambulant team wordt onderdeel van het project 
en de projectaanvraag

Planning: Starten in Q1 2022, realisatie van ambulant team(s) per Q4 2022

Q1 Q2 Q3 Q4



Bijlage 
Regionale opgaven



1. Invoeren werken met Verklarende analyse

Doel: Het goed faciliteren van de individuele jeugdregio’s in Noord-Holland zodat goed en eenduidig gewerkt kan worden 
met de verklarende analyse is inmiddels opgepakt door BEN NH

Onderwerpen:

- Training en opleiding vormgeven van professionals voor het maken van verklarende analyses

- Verbinden en samenbrengen van verschillende methoden en de kwaliteitscriteria die worden gehanteerd

- Het organiseren van extra advies en ondersteuning tijdens het maken van een verklarende analyse



2. Versterken en verder vormgeven functies van het RET 
(regionaal en subregionaal)

Doel: Het goed faciliteren van de ontwikkeling van de vorming van de RETs in Noord-Holland

Wie: BEN NH ism aanbieders en jeugdregio’s en onderwijs

Hoe: door ondersteuning bij de opzet en vormgeving, ondersteuning in complexe casuïstiek en door de organisatie van een 
overleg tussen de verschillende RETs

Kosten: Niet van toepassing onderdeel van BEN NH

Planning

Q1 Q2 Q3 Q4

3. Vormgeven, realiseren en vormgeven Kleinschalige 
woonvoorzieningen

De regionale ondersteuning voor kleinschalige woonvoorzieningen is uitgewerkt in de eerder opgestelde 
bovenregionale opgave 



4. Inregelen passende aanpak toekomstperspectief voor 
jeugdigen in kleinschalige voorzieningen i.c.m. GI’s

Doel: Het ondersteunen van lokale teams in de jeugdregio voor het organiseren van een goed toekomstperspectief voor jeugdigen dit 
icm GI’s

Wie: Jeugdregio’s in samenwerking met GI’s en aanbieders

Hoe: Gemeenten/jeugdregio’s vormen  voor specifieke vraag woonplaatsbeginsel projectgroep die advies uitbrengt aan 
bovenregionale stuurgroep gemeenten

Kosten: n.v.t.

Randvoorwaarden:

- De Jeugdregio’s moeten starten met een eerste vertaling met de GI’s van de voorgestelde werkmethoden uit Thuis voor Noordje. 
Vanuit de ervaringen wordt gekeken welke bovenregionale ondersteuning nodig is. Dit is op zijn vroegst bekend in Q3.

- Eenduidige interpretatie van het woonplaatsbeginsel na bereiken 18de levensjaar door gemeenten/jeugdregio’s is helpend voor 
alle jeugdregio’s, project voor Q1 

Planning

Q1 Q2 Q3 Q4

Eenduidige definitie 
woonplaatsbeginsel 
18-/18+

Starten bij  behoefte 
aan bovenregionale 
ondersteuning



Concept begroting Thuis voor Noordje 2022

2022 Euro’s

Veranderopgaven bovenregionaal

Businesscase KWV afronden 10.000,-

Opzetten bovenregionale extra 
ondersteunende voorziening

45.000,-

Vormgeven triage en plaatsing en monitoring 30.000,-

Opzetten ambulant team KWV 75.000,-

Totaal 160.000,-


