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Acties ter verbetering van bedrijfsvoering Kenter Jeugdhulp
S. Struijf

Kenter Jeugdhulp is de grootste aanbieder voor het bieden van gespecialiseerde jeugdhulp
in de regio’s Zuid-Kennemerland (Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort) en
IJmond (Beverwijk, Heemskerk en Velsen). Jaarlijks ontvangen zo’n 5.000 kinderen en
gezinnen hulpverlening van Kenter Jeugdhulp. De hulpverlening varieert van ambulante
gezinsbehandeling, crisishulp, Jeugd GGZ, pleegzorg, gezinshuizen tot residentiële
behandelingen.
Er zijn zorgen rondom de bedrijfsvoering en daarmee de continuïteit bij Kenter Jeugdhulp.
De signalen die wij ontvingen zijn aanleiding geweest om in overleg te treden met de
bestuurder van Kenter Jeugdhulp en de raad van toezicht. Dit overleg is gevoerd door een
afvaardiging van de regio Zuid-Kennemerland, de regio IJmond en de gemeente
Haarlemmermeer.
De problemen betreffen een samenloop van verschillende omstandigheden, onder andere:
- Een onvoldoende functionerend ICT-systeem en de daarmee gepaard gaande
administratieve lasten.
- Onduidelijkheid over de mate waarin de kostprijs wordt gedekt door de tarieven voor
ambulante hulp.
Landelijk zijn er voor de grotere instellingen accounthoudende regio’s benoemd, dit in het
kader van het landelijke early warning systeem; een preventief instrument om vroegtijdig
mogelijke problemen voor de continuïteit te signaleren en acute problemen te kunnen
voorkomen. Voor Kenter Jeugdhulp is dit Zuid-Kennemerland (in dit kader vertegenwoordigd
door de gemeente Haarlem).
Er zijn geen signalen dat de kwaliteit van hulpverlening in het geding is. Het college heeft
dan ook vertrouwen in de geboden hulpverlening van Kenter Jeugdhulp.
Onderzoek
In gezamenlijkheid met Kenter Jeugdhulp en de gemeenten in de regio’s ZuidKennemerland, IJmond en Haarlemmermeer is er besloten om een onafhankelijk onderzoek
in te stellen naar de risico’s voor discontinuïteit en de bedrijfsvoering bij Kenter Jeugdhulp.
Onderdeel van de opdracht is het volledig in beeld brengen van de factoren en
gebeurtenissen die discontinuïteit bij Kenter Jeugdhulp veroorzaken dan wel bedreigen,
inclusief de mogelijke gevolgen voor de zorgcontinuïteit.
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Daarnaast zal Kenter Jeugdhulp mogelijke toekomstscenario’s aanleveren ter verbetering
van de bedrijfsvoering. Deze worden door het externe onderzoeksbureau getoetst op
financiële en inhoudelijke haalbaarheid.
Gezien de urgentie van de problemen verwachten wij dat Kenter Jeugdhulp uiterlijk 1
september 2019 een eerste versie van het verbeterplan aanlevert.
Stuurgroep
Er wordt een stuurgroep van wethouders geformeerd uit de regio’s Zuid-Kennemerland,
IJmond en Haarlemmermeer. Hiermee willen we de grip op de situatie vergroten.
In dit proces zal er nauw opgetrokken worden met de (aankomend) bestuurder van Kenter
Jeugdhulp. Voor de volledigheid melden wij u dat per 5 juli a.s. Didier Dohmen als interim
bestuurder van Kenter Jeugdhulp aantreedt. Hij volgt Rob van Dam op die onlangs om
persoonlijke redenen zijn vertrek heeft aangekondigd.
Verdere informatievoorziening aan de gemeenteraad
We zullen u gedurende dit proces op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
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