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Jeugdhulp aan gezinnen per 1 september overgenomen door Youké 
 

In de RIB van 14 maart 2019 hebben wij uw raad geïnformeerd over de voorbereidingen die wij treffen met 

Buurtzorg Jong (BZJ) voor het overnemen van de kortdurende jeugdhulp aan gezinnen. Deze hulp werd de 

afgelopen jaren geleverd door BZJ en wordt per 1 september overgenomen door Youké. Graag informeren wij u 

over de voortgang. De inhoud van dit bericht is met BZJ afgestemd. 

 

Zoals u weet heeft onze gemeente voor vier jaar een subsidie verstrekt aan BZJ en is in gezamenlijk overleg 

besloten dat de samenwerking wordt beëindigd. De samenwerking stopt echter eerder dan aanvankelijk gedacht, 

namelijk per 1 september 2019. Dit omdat BZJ door het aflopen van de subsidieperiode de personele bezetting zag 

afnemen en niet meer aan haar leveringsverplichting - binnen de eisen die daaraan zijn gesteld-  kon voldoen. Tot 

die tijd blijft BZJ verantwoordelijk voor de kortdurende jeugdhulp aan gezinnen in Stichtse Vecht. Over de financiële 

consequenties wordt u later geïnformeerd. 

 

Continuïteit in de zorg 

We vinden het belangrijk dat gezinnen kunnen blijven rekenen op de hulp die zij nodig hebben. Daar zetten we vol 

op in. Daarom is de gemeente in overleg gegaan met BZJ en mogelijke partijen die de kortdurende jeugdhulp 

kunnen overnemen tot 31 december 2020. Tot eind 2020 bereidt de gemeente namelijk de nieuwe aanbesteding 

voor de jeugdhulp, Wmo en de voorliggende voorzieningen voor.  

 

Nieuwe partij 

De gesprekken met de partij die de jeugdhulp over gaat nemen zijn onlangs in alle zorgvuldigheid afgerond. Uit de 

gesprekken kwam naar voren dat Youké (specialist in meervoudige opgroei- en opvoedproblematiek bij kinderen 

en jongeren) de kortdurende jeugdhulp aan gezinnen tijdelijk wil overnemen. De overdracht van de dossiers vindt 

plaats in nauwe afstemming tussen BZJ en Youké. BZJ is in de eerste maanden nog beschikbaar voor vragen in 

verband met de overdacht.  

 

Informeren gezinnen en partnerorganisaties 

In het belang van de continuïteit en een soepele overgang worden de gezinnen zo snel mogelijk geïnformeerd door 

BZJ over de overdacht van de jeugdhulp naar Youké. Ook de partnerorganisaties en de betrokken medewerkers 

worden geïnformeerd. 
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