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Geachte mevrouw Kost, 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de SP 
van 8 januari 2014 over het verminderen van arbeidsplaatsen bij zorgaanbieder Triade. 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 28 januari 

2014. 

Wij verzoeken u de statenleden in kennis te stellen van de vragen en antwoorden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter 

drs M.G£ï6rÖvermars 

Inlichtingen bij 

mr. E.M. Strating 
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PROVINCIE FLEVOLAND 

Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de SP over de vermindering van 
arbeidsplaatsen bij Triade, ingediend óp 8 januari 2014, en de antwoorden daarop van het 
college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 28 januari 2014 (1577657). 

Inleiding (SP) 
Op 07 januari jl. zijn de medewerkers van de zorgaanbieder 'Triade-Flevoland' geïnformeerd over 
de situatie rond de bezuinigingen van de overheid op de zorg, waarbij vooral de 
gehandicaptensector en de jeugdzorg hard worden getroffen. Volgens het bestuur van de 
zorgaanbieder is 'Triade-Flevoland', om de toekomst-bestendigheid van 'Triade-Flevoland' te 
kunnen garanderen, genoodzaakt om maatregelen te nemen die vooral cliënten en medewerkers 
persoonlijk raken. 

Een belangrijke maatregel is het verminderen van het aantal arbeidsplaatsen. Hierbij gaat het om 
een reductie van 190 fte, waarvan 83 fte tijdelijke contracten en voor de vaste contracten gaat het 
om een krimp van in totaal 107 fte. Waarbij wordt aangegeven dat de bezuinigingen consequenties 
hebben voor iedereen, cliënten en medewerkers. 
Bovenstaande berichtgeving is voor de SP Statenfractie aanleiding om het College van 
Gedeputeerde Staten de volgende vragen te stellen: 

Vraag 1. Heeft het college kennisgenomen van de consequenties die de vermindering van het aantal 
arbeidsplaatsen op de zorgverlening vanuit de jeugdzorg heeft voor de cliënten? 

Ja. 

• Zo ja, wat zullen naar verwachting de consequenties zijn? 

Wij gaan er vanuit dat de gevolgen voor dat deel van de zorg waar wij als provincie in 2014 nog 
bestuurlijk opdrachtgever van zijn, de provinciaal gefinancierde jeugdzorg, beperkt zullen 
blijven. De door Triade benoemde bezuinigingen hebben vooral betrekking op de AWBZ zorg en 
daarmee op het personeel dat werkzaam is binnen de AWBZ. 

• Zo nee, ;s het college bereid om met Triade-Flevoland hierover in overleg te gaan en 
Provinciale Staten hier zo spoedig mogelijk over te informeren? 

Op initiatief va de gezamenlijke gemeenten overleggen de jeugdzorgpartners, de GGZ 
koepelorganisatie, de gemeenten en de provincie regelmatig op ambtelijk en bestuurlijk niveau 
met elkaar over de transitie jeugd. De uitvoering van het regionale transitiearrangement wordt 
in dit overleg besproken. 

Vraag 2. Deelt het college de mening van de SP-fractie dat met de vermindering van het aantal 
arbeidsplaatsen bij de zorgaanbieder 'Triade-Flevoland' een naadloze aansluiting op zorg, alsook 
de kwaliteit van zorg, in 2015 in het geding is? Zo nee, waarom niet? 

Nee. De naadloze aansluiting en behoud van kwaliteit hangt niet direct samen met het verlies 
aan arbeidsplaatsen bij Triade. Deze zullen vooral afhangen van de wijze waarop gemeenten de 
zorgstructuur in 2015 organiseren, en of er in die structuur voldoende kwaliteit aanwezig en 
beschikbaar is om gezinnen met ernstige problemen te ondersteunen. De nieuwe jeugdwet stelt 
daarbij eisen aan de kwaliteit van door gemeenten te organiseren zorg. 
Regie over, en samenhang tussen verschillende interventies in één gezin, zoals gemeenten 
voorstaan, zal de hulp effectiever maken. 



Vraag 3. Deelt het college de zorg van de SP-fractie dat door de vermindering van het 
aantal arbeidsplaatsen bij de zorgaanbieder 'Triade-Flevoland' de wachtlijsten 
voor jongeren die een beroep op zorg doen zullen oplopen? Zo nee, waarom 
niet? 

We verwachten ook in 2014 geen wachtlijsten in de Flevolandse jeugdzorg. De volgende 
maatregelen zijn genomen om wachtlijsten te voorkomen: 

Bij de subsidieverlening 2014 zijn afspraken gemaakt over aantallen kinderen die in 2014 
zorg ontvangen. Instellingen kunnen daar niet zonder gevolgen van afwijken 
Voorwaarde bij het onder opdrachtgeverschap van gemeenten plaatsen van 10% van het 
budget IS dat er geen wachtlijsten mogen ontstaan. Dreigen die wel te ontstaan, dan 
worden beschikbare middelen primair ingezet om meer kinderen in zorg te nemen. 
Met deze 10% worden activiteiten uitgevoerd waarin de eerste en tweede lijn met elkaar 
samenwerken. Zo kunnen problemen sneller worden gesignaleerd en in de eigen omgeving 
worden aangepakt. Daardoor zal de instroom in de gespecialiseerde zorg kunnen afnemen. 
Bureau jeugdzorg kijkt strikt of gespecialiseerde jeugdzorg nodig is. Er zijn afspraken met 
gemeenten om minder zware problematiek buiten de provinciale jeugdzorg op te vangen. 

Vraag 4. Heeft het college van andere zorgaanbieders in Flevoland signalen ontvangen 
over de vermindering van het aantal arbeidsplaatsen? 
• Zo ja, welke zorgaanbieders hebben dit aangegeven, over welke aantallen 
arbeidsplaatsen gaat het en welke consequenties heeft dit voor de 'warme' 
overdracht van de provinciale jeugdzorg naar de gemeenten? 

Ja. Voor zorgaanbieder Intermetzo geldt dat er op concernniveau (Intermetzo werkt in 
meerdere provincies in meerdere sectoren) in de voorgaande jaren al een grote afslanking is 
doorgevoerd. Deze aanbieder is daarmee relatief minder gevoelig voor de aanstaande 
verandering. 

Zorgaanbieder Vitree heeft het signaal afgegeven dat de wijzigingen in de AWBZ grote gevolgen 
hebben voor de bedrijfsvoering. Daarbij zijn geen aantallen genomen. Ook voor Vitree geldt dat 
de consequenties voor de warme overdracht van de provinciale jeugdzorg beperkt blijven. 

Bureau Jeugdzorg heeft eerder aangegeven tot grote ombuigingen te moeten overgaan, als er 
geen goede inkoopafspraken met gemeenten gemaakt kunnen worden. Einde december is 
landelijk afgesproken dat gemeenten voor einde februari besluiten over de inkoop bij Bureau 
Jeugdzorg in 2015. Zo niet, dan is er een garantie dat in 2015 80% van het subsidiebedrag 2014 
voor het Bureau Jeugdzorg beschikbaar is. Deze afspraak moet voorkomen dat er al in 2014 
problemen kunnen optreden bij het uitvoeren van de Wet op de Jeugdzorg, en daarmee met 
een soepele overgang naar het nieuwe stelsel. 

Voor alle jeugdzorginstellingen geldt dat het lange termijn perspectief afhankelijk is van de 
afspraken die met gemeenten kunnen worden gemaakt. 

• Zo nee, is het college bereid om dit bij de zorgaanbieders na te gaan en 
Provinciale Staten hier zo spoedig mogelijk over te informeren? 

Niet van toepassing. 


