
Home >

Column RvB december: onderhandelingen en transities

Elke maand delen Joep Verbugt en Marie-Louise Vossen hun gedachtes en ervaringen in een column. Deze 
maand is de pen aan Joep Verbugt. 
 
De transitie van de Jeugdzorg en delen van de AWBZ naar de gemeenten krijgt op 1 januari zijn beslag. Dat 
betekent dat minstens één maand van te voren duidelijk moest zijn wat welke organisatie vanaf dat moment 
kan en mag gaan doen. Maandag 1 december moesten daarom alle contracten met de gemeenten getekend 
zijn. Dat had Staatssecretaris Van Rijn ook aan de Tweede Kamer beloofd.
 
Op 26 november werden tegen de avond de laatste contracten door een ambtenaar van de gemeente 
Eindhoven nog per fiets bij ons afgeleverd. Of we zo vriendelijk willen zijn die een dag later getekend te 
retourneren?!
 
In die contracten lezen we dat de vooraf aangekondigde forse kortingen op de tarieven in de jeugdzorg van 
wel 15% gehandhaafd zijn. Maar ook dat we voor volgend jaar rekening moeten houden met zeker nog eens 5% 
extra korting. De regio’s Zuid- en Noord-Oost Brabant zijn in het land koploper als het gaat om de hoogste 
kortingen.
 
Het landelijk jeugdzorg budget gaat in 2015, met een korting van slechts 3%, over naar de gemeenten. Als 
onze tarieven dan met 15% gekort worden, vraag je je af waar de rest van dat budget blijft. Een deel daarvan 
gaat in ieder geval naar het uitgebreide ambtelijk apparaat en al die ingehuurde consultants die nu de 
gemeentehuizen in- en uitlopen.
 
Ik herinner me nog toen ik 25 jaar geleden in de jeugdzorg begon te werken. De hele sector werd in die tijd 
vanuit het toenmalige Ministerie van WVC aangestuurd door ongeveer 20 ambtenaren. Vijftien jaar geleden 
werd het nodig gevonden die verantwoordelijkheid over te dragen aan de provincies. Het aantal betrokken 
ambtenaren steeg toen naar 200. Per 1 januari stijgt met de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten 
dat aantal naar minstens 2.000!
 
Onze centrale inkoop afdeling, de directies en de betrokken managers zijn in de afgelopen periode heel druk 
in de weer geweest met de voorbereiding van deze transities en het overleg met de gemeenten hierover. Dat 
heeft een heleboel extra werk en energie gekost. Ondanks de aangekondigde zware kortingen is de opstelling 
naar de gemeenten positief en constructief geweest. De onderlinge sfeer is in ieder geval niet verpest.
 
Terug naar 26 november … Op de valreep besloten we het jeugdzorg contract niet te tekenen! De kortingen 
waren wat ons betreft echt buitensporig en onaanvaardbaar. Die stap kwam onverwacht voor de gemeenten. 
Een aantal collega-instellingen kwam tot hetzelfde besluit.
 
Dat leidde tot koortsachtig overleg. De ambtelijke top van het Ministerie van VWS en nogal wat andere 
bestuurders deden hun uiterste best om in het weekend de zaak in beweging te krijgen. Maandag er op kwam 
er inderdaad beweging en aan het einde van de dag lag er een nieuw voorstel: voor de eerste drie maanden 
van 2015 blijft de oude bevoorschotting gehandhaafd en er komt een onafhankelijk kostprijsonderzoek dat als 
basis kan dienen voor het vervolgoverleg.
 
In de namiddag kwam het nieuwe schriftelijk voorstel met de vraag of we een uur later alsnog wilden 
tekenen. Aangezien we niet de beroerdste zijn deden we dat dan ook. De volgende ochtend volgde GGz-Oost 
Brabant met dezelfde aanpassing. En toen kon Van Rijn dezelfde dag nog een brief naar de Kamer sturen dat 
alle contracten getekend zijn.
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