
 

 

Partnerschap als fundament voor ons denken en handelen in jeugdhulp 

 

Themagesprek in het kader van inkoop Specialistische Jeugdhulp  

dinsdag 11 januari 2022 10.00 - 12.00 uur 

 

Partnerschap is een containerbegrip: het is op veel vormen van samenwerking toe te passen 

en van toepassing. In ons gesprek van 11 januari 2022 spitsen we het gesprek over 

partnerschap toe op de relatie tussen individuele jeugdhulpaanbieders en de gezamenlijke 

gemeenten via SDF. Die focus is passend bij het voorbereidingsproces voor de inkoop 

specialistische jeugdhulp. 

In een later stadium zal ook het partnerschap tussen gemeenten onderling en tussen 

jeugdhulpaanbieders gezamenlijk aan de orde komen en worden besproken. 

 

1. Hoe zien we partnerschap? 

Partnerschap is te zien als een vorm van een duurzame, normatieve samenwerking. De 

samenwerking is gericht op de langere termijn en samenwerking is de norm. Het 

partnerschap is erop gericht om het goede te doen voor jeugdigen en gezinnen die 

aangewezen zijn op jeugdhulp. Het gaat om de gezamenlijke overtuiging dat er met respect 

voor ieders rol en positie samengewerkt moet worden om voor de jeugdigen in Friesland te 

zorgen voor voor zowel een gezonde en veilige ontwikkeling als voor transformatie van de 

huidige praktijk om deze op die manier houdbaar te maken voor de toekomst. 

 

Een belangrijk uitgangspunt voor partnerschap tussen gemeenten en aanbieders is dat er 

gedeelde opvattingen zijn en partners intrinsiek gemotiveerd zijn over de inhoud en over wat 

partijen samen willen bereiken de komende jaren. Er is een gedeelde wil of noodzaak om 

samen een doel te bereiken.  

Op inhoud is er sprake van gelijkwaardigheid tussen partners. Daarbij hebben gemeenten 

en aanbieders verschillende (soms wettelijke) rollen, taken en verantwoordelijkheden. Er is 

verschil of differentiatie mogelijk, maar er is geen sprake van ongelijkwaardigheid tussen 

partners.  

 

Naast de formele en juridische regels die er altijd zullen zijn, is er ook de morele 

verantwoordelijkheid die elke partner heeft om het goede te doen en volgens de gedeelde 

visie en uitgangspunten te werken. Het partnerschap is erop gericht om deze 

verantwoordelijkheid te stimuleren en met elkaar in gesprek te zijn met als doel elkaar op 

deze gezamenlijke visie en uitgangspunten te (blijven) wijzen. 

 

2. Maatschappelijk belang en eigen belang 

Met de Jeugdwet (en de decentralisatie) zijn ook aantal maatschappelijke doelen 

vastgelegd. Onder andere ‘demedicaliseren’ en ‘normaliseren’. Uitgangspunt van het 

jeugdhulpbeleid - ook in Friesland - is dat er een beweging naar de ‘voorkant’ wordt 

gemaakt. Minder kinderen in jeugdhulp, meer oplossingen in de nulde- en eerstelijnszorg. 

En ook als jeugdigen zijn aangewezen op jeugdhulp wordt van jeugdhulpaanbieders 

verwacht dat actief de verbinding met het lokale veld wordt gezocht.  

 

Dit maatschappelijk belang kan afwijken van het ‘eigen belang’. Bijvoorbeeld het belang van 

een aanbieder om te willen groeien (in omvang of omzet), of om cliënten langer dan nodig is 

in zorg te houden. En ongetwijfeld zijn er meer voorbeelden te bedenken. 



 

 

 

Het is dan belangrijk om deze belangen te erkennen en niet tegenover elkaar te zetten, 

maar om te zetten naar het algemeen maatschappelijk belang en het belang van de cliënt.  

 

3. Wat is er nodig voor partnerschap 

Op dit moment is er (nog) geen sprake van (volwaardig) partnerschap en worden er vanuit 

alle partijen knelpunten ervaren. Het bouwen aan partnerschap komt niet vanzelf en zal de 

nodige tijd vragen.  

De vraag wat is wat er nodig is om succesvol te bouwen aan partnerschap. In paragraaf 1 is 

al genoemd een gedeelde visie op inhoud. Daar is aan toe te voegen een gedeelde visie op 

partnerschap en een koppeling van die inhoudelijke visie aan de concrete uitwerking van de 

inkoopelementen. En daarnaast voldoende tijd en een goed functionerend netwerk van 

betrokken partijen (partners). En daarnaast voldoende tijd.  

De vraag is wat er nog meer nodig is.  

 

 

Vragen: 

 

1. Deelt u de invulling van ‘partnerschap’ zoals in paragraaf 1 ‘Hoe zien we 

partnerschap?’ is geformuleerd? Zo niet, wat zou u willen toevoegen? 

2. Herkent u het algemeen belang en het eigen belang? Zo ja, hoe kunnen we ervoor 

zorgen dat deze belangen met elkaar samen kunnen gaan? 

3. Wat is er (nog meer) nodig om in de komende periode partnerschap vorm en inhoud 

te geven (paragraaf 3)? 

4. Hoe zou partnerschap in de uitvoeringspraktijk vorm en inhoud kunnen krijgen? 

 

 

 

 

 

 

 

 


