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Reactie brief OR Bureau Jeugdzorg Limburg

Voorstel

De brief van de OR van Bureau Jeugdzorg te beantwoorden volgens bijgevoegde
conceptbrief

Inleiding
Op 4 oktober jl. heeft uw college een brief van de ondernemingsraad (OR) van Bureau
Jeugdzorg Limburg namens nagenoeg alle Gecertifieerde Instellingen (GI's) in Nederland
ontvangen. In deze brief luidt OR van Bureau Jeugdzorg de noodklok over het werk en de
kwaliteit hiervan door Geceftificeerde Instellingen. Gecertificeerde Instellingen zijn
instellingen die van overheidswege gecertificeerd zijn om kinderbeschermingsmaatregelen
en maatregelen in het kader van de jeugdreclassering te mogen uitvoeren.
De aan u gezonden brief blijkt naar alle gemeenten in Limburg verzonden, soms via de
WSG, soms via Bureau Jeugdzorg Limburg. Dit betreffen de twee gecontracteerde
Gecertificeerde Instellingen in Limburg.
Bijgaand de concept-antwoordbrief.

Beoogd effect/doel

Middels beantwoording van de brief duidelijkheid scheppen over de verantwoordelijkheden
van en verwachtingen tussen de gemeenten en de Gecertificeerde Instellingen.
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De OR geeft aan dat er een enorme krimp van banen in de jeugdsector heeft
plaatsgevonden als gevolg van bezu¡nigingen en een toename van de zwaarte van
zaken en regeldruk ervaren wordt. De OR verzoekt uw college om het werk van GI's,
(gecertificeerde instellingen, in het algemeen) in onze gemeente dusdanig te faciliteren
dat deze GI's voldoende in staat worden gesteld om (mede) zorg te kunnen dragen voor
kwetsbare kinderen en hun gezlnnen.

De beantwoordingsbrief vindt u in concept bijgevoegd. De strekking hiervan is de
volgende:
. Allereerst is het een verantwoordelijkheid van het eigen bestuur van de GI om taken

kwalitatief goed te kunnen uitvoeren én medewerkers hierin te faciliteren;
¡ We hebben als gemeenten in Midden-Limburg onze tarieven daartoe ook gebaseerd

op de landelijke normtarieven;
¡ Desalniettemin zijn wij wel verantwoordelijk voor het gehele jeugdhulpstelsel en dus

ook voor de GI's daarbinnen;
¡ In Zuid-Limburg heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de financiële

randvoorwaarden voor Bureau Jeugdzorg (BJZ) om hun werk als GI uit te kunnen
voeren binnen de daarvoor gestelde certificeringsnormen. De resultaten van dit
onderzoek zullen ook in Midden-Limburg worden gepresenteerd en op basis hiervan

zullen wij ook in Midden-Limburg waar nodig aandacht voor dit thema hebben in

onze periodieke gesprekken met de GI's.

Kortheidshalve wordt voor de volledige beantwoording naar bijgevoegde conceptbrief
verwezen

De inhoud van deze beantwoording is afgestemd met alle gemeenten in Limburg.

Communicatie/participatie

Na vaststelling zal deze brief per direct verzonden worden

Overleg gevoerd met

Intern:

Extern:

Beleidsteam jeugd Midden-Limburg

Bijlagen

De concept-antwoord brief
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Ondernemingsraad Bureau Jeugdzorg Limburg
Mariagardestraat 64
6041 HM ROERMOND

Weeft, 29 november 2Ot6

Onderwerp : Kwaliteit van werk Gecertificeerde Instellingen

Beste meneer, mevrouw,

Op 18 oktober jl. heeft uw ondernemingsraad een brief gestuurd aan alle wethouders
Jeugd in Midden-Limburg waarin u uw zorgen uit over de kwaliteit van het werk van de
Gecertificeerde Instell i ngen.

Wij begrijpen dat u zich zorgen maakt. Echter het is in eerste ¡nstantie de
verantwoordelijkheid van het bestuur van deze instellingen om te zorgen voor een
kwalitatief goede uitvoering van de taken en om hun medewerkers daarin voldoende te
faciliteren. Kwaliteit is een belangrijk punt in Midden-Limburg. Al ruim twee jaar werken
wij zeer constructief samen, met onder anderen Bureau Jeugdzorg, aan een
kwaliteitskader voor de Jeugdhulp en de Wmo.

Daarnaast dienen wij als financier van de Jeugdhulp te zorgen voor de financiële
randvoorwaarden. Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeente heeft
Midden-Limburg haar tarieven gebaseerd op de landelijk opgestelde normtarieven voor
GI's, die onderbouwd zijn door meerdere onderzoeken.
Op dit moment hebben wij geen concrete signalen dat de kwaliteit van zorg die de
Geceftifieerde Instellingen bieden, niet voldoet. De landelijke certificeringstrajecten dienen
toe te zien op de kwaliteit van de uitvoering van de GI's. De inspectie Jeugdzorg heeft hier
een toezichthoudende rol in.
Desalniettemin zal er in periodieke gesprekken met de GI's zeker aandacht zijn voor uw
signaal. Op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar ieder met eigen taken
en verantwoordelijkheden zullen wij aandacht schenken aan het nader invulling geven aan
de transformatie en wat dit betekent voor de kwaliteit van werk van de GI.

Als gemeenten in Midden-Limburg hebben wij vernomen dat gemeenten ¡n Zuid-Limburg
een onderzoek hebben uitgevoerd naar de financiële randvoorwaarden voor Bureau
Jeugdzorg (BJZ) om het werk als GI uit te kunnen voeren binnen de daarvoor gestelde
certificeringsnormen. De regio Zuid-Limburg geeft aan daardoor veel inzicht te hebben
gekregen in de bedrijfsvoering van BJZ en de gevolgen van de krimpende aantallen
maatregelen en personele afnames.
Het onderzoek van Zuid-Limburg is besproken in het projectleidersoverleg Noord-,
Midden- en Zuid-Limburg. Afgesproken is dat BMC (degene die het onderzoek heeft
gedaan) een presentatie gaat geven over de bevindingen voor alle regio's in Limburg. Op
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basis hiervan kan mogelijk ook in Midden-Limburg een nadere verdieping plaatsvinden ten
aanzien van dit thema in de genoemde periodieke gesprekken.
We hopen hiermee op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid de juiste
(financiële) randvoorwaarden te creëren voor de GI's, zodat deze hun werk kwalitatief
goed uit kunnen (blijven) voeren en dat deze organisaties ook in de toekomst zullen
kunnen anticiperen op verandering en in het veld van de jeugdzorg.

Met vriendelijke groet,
burgemeester ers,

M.H.F. n
gemeentesecretaris
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kwaliteit van werk lnstelling

Geacht College, geachte Wethouder Jeugdzaken,

Als Ondernemtngsraad van de Gecefiificeerde lnstelling Bureau Jeugdzorg Limburg willen wij aandacht vragen voor de

kwaliteit van werk binnen de taken van de Gecerlificeerde lnstelling.

Het betreft de taken binnen cle jeugdbeschermíng en de jeugdreclassering.

ln de bijlage leggen wij uit dat de C)ndernemingsraden van bijna alle landelijke Gecertificeerde lnslellingen samen met

de FNV en de CNV, en ondersleund doorwerkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland, een samenwerking zijn

aangegaan om binnen de politiek aandacht te vragen voor de enorme werkdruk binnen ons werkveld.

Graag willen wij aandacht vragen voor dit thema en verzoeken wij u om uw reactie c.q. standpuntte sturen naar het

mailadres dat in de bijlage staat vermeld.

Namens Ondernemingsraad Bureau Jeugdzorg Limburg,

met vriendelijke groet,

pb?f.Claesssns
Voorzítter



Anlsterdam, 3-10-2016

Geacht College,

Wij luiden de noodklok!
Wij, werknemers in de jeugdzorg in heel Nederland, ervaren een structurele onbalans in tljd en taken voor
het kind en gezin. De maatschappelijke zorg voor jeugdigen en hun gezin in uw gemeente wordt hierdoor
bedreigd.

Deze structurele onbalans is onder meer ingegeven door de extreme krimp in banen in de sector (tussen

2015 en nu zijn er ruim 3000 banen verloren gegaan in de jeugdzorg als direct gevolg van de

bezuinigingen), een toename van de zwaarle van zaken en een toename in recleldrr¡k.
Een te hoge werkdruk ontstaat als je langere tijd niet, of met moeite, binnen de beschikbare tijcl kan voldoen
aan de eisen die aan je worden gesteld. Een gevolg van onbalans tussen tijd en taken. Een te hoge
werkdruk is niet alleen vervelend, maar op den duur ook slecht voor de gezondheid. Dit leidt tot hoog
ziekteverzuim binnen organisaties en het verdwijnen van bekwame werknemers uit de sector, wat de
kwalìteit van werk ongewenst negatief beinvloedt.
Omtrent djt thema heeft het Landelijk OR-platform Gecertificeerde lnstellingen samen met FNV en CNV de

handen ineengeslagen om met werknemers ln het land te komen tot een structureel betere balans tussen tijd
en taken. Wij willen "KwaliTlJD voor het kind".
Met de volgende acties hopen wij tot een duurzame oplossing van dit probleem te komen;
1) Werknemers in de jeugdzorg roepen de vakbonden en iverkgevers op om aan de cao{afel te komen tot
een werklast-weeginstrument die werknemers en werkgevers in staat stelt om tot een reèle werklast te

komen.
2) Ondernemingsraden en werknenlers zullen met de eigen werkgevers maatregelen nemen in de dagelijkse
organisatie van het werk.
3) Werknemers in de jeugdzorg verzoeken gemeenten om een goede facilitering van
jeugdzorgwerkzaamheden door voldoende inkoop van jeugdzorgtaken.
Wij willen u overtuigen van de urgetttie van deze noodkreet. Het vraagt eerr gezorrri merÌs orn eert artder
mens t6 kunnen helpen, maar het water staat ons, jeuç¡dzorgwerkers, aan de lippen. Wij verzoeken u
daarom om ons werk ín uw gemeente dusdanig te faciliteren dat wij voldoende in sfaat worden
gesteld om (mede) zorg te kunnen dragen voor kwetsbare kinderen en hun gezinnen vanuit onze
professionele exPertise.
Wij verwachten het voldoende beschikbaar stellen van die financièle middelen die nodig zijn om duurzaam
tijd en kwaliteit mogelijk te maken om kwetsbare jongeren en hun qezinnen te ondersteunen. Wii verwijzen
hierbij tevens naar het vijfde rapport van de TSD: "De Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) heeft haar
vijfde en slotrapportage opgeleverd aan mintster Plasterk. De vijfde rapportage heeft als ondertitel 'De
praktijk aan de macht', en refereert aan het belangrijkste advies uit het twee jarige commissie-bestaan. "geef
de mensen ín de uitvoeringspraktijk de kans en de tijd om het goede te doen."
Graag vernemen wtj uw reactie op deze brief voor 31 oktober 2016 op platformiz@qmail.com

Vanzelfsprekend zijn wij bereid tot overleg over- en onderbouwing van deze brief. Vriendelijke groet,

Nico Brinkman

Voorzitter Platform Gl

i.a.a:VNG en G32

Maaike van der Aar Oscar van Overbeek

Bestuurder FNV Zorg en Welzijn Bestuurder CNV zorg&welzijn


