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Aanleiding
Via dit bericht informeert het college u over de stand van zaken bij Kenter Jeugdhulp. Dit in vervolg op 
het collegebericht van eind november 2019 (Verseon 719118). 

Verbeterplan
Begin december is door Kenter aan de gemeenten een tweede versie van het verbeterplan aangeleverd. 
Op 9 december 2019 is dit plan door Kenter toegelicht in een ambtelijk overleg. De door de gemeenten 
aangetrokken extern onderzoeker heeft dit plan beoordeeld en geconcludeerd dat er een gedegen 
analyse en plan van aanpak ligt waarbij de knelpunten en consequenties per regio inzichtelijk zijn 
gemaakt.

Het verbeterplan van Kenter Jeugdhulp en het naar aanleiding daarvan opgestelde ambtelijk advies is 
op donderdag 8 januari besproken in het regionale portefeuillehoudersoverleg sociaal domein 
(Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland). Achtereenvolgens is op maandag 13 januari Kenter 
Jeugdhulp geïnformeerd aangaande het volgende: 

Toekomstbestendigheid 
Er zijn bij de gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond op basis van het verbeterplan en de analyse 
van de extern onderzoeker zorgen over de toekomstbestendigheid van Kenter Jeugdhulp. Maatregelen 
die de organisatie door moet voeren, vragen om zakelijke en daadkrachtige aansturing. Bijvoorbeeld 
waar het gaat om het verbeteren van de productiviteit van medewerkers, of bezuinigingen op overhead. 
Tegelijkertijd concludeert de extern onderzoeker dat die aansturing nu niet voldoende geborgd is binnen 
Kenter. Daarnaast blijkt uit de liquiditeitsprognose dat de financiële problemen van Kenter Jeugdhulp 
urgent zijn. De gemeenten hebben Kenter Jeugdhulp de opdracht gegeven om alternatieve scenario’s 
uit te werken, gericht op een optimale dienstverlening en zorgcontinuïteit.

Monitoring voortgang
Gezien de opdracht aan Kenter Jeugdhulp om scenario’s uit te werken, is het van belang dat gemeenten 
voldoende zicht houden op de uitwerking hiervan en er periodiek wordt gemonitord op de (uitvoering 
van de) gemaakte afspraken. Dit wordt in overleg tussen de betreffende gemeenten vorm gegeven.

Normering productiviteit 
De gemeenten in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland zijn voornemens om op basis van 
aanvullend onderzoek de normering voor de productiviteit van een aantal producten met betrekking tot 
jeugd- en opvoedhulp, met terugwerkende kracht (2018 en 2019) aan te passen. Dit geldt voor een 
aantal aanbieders die aantoonbaar nog niet aan de gestelde norm kunnen voldoen, waaronder Kenter 
Jeugdhulp. 

Vervolg
Wij zullen u blijven informeren over de voortgang. 

Heemstede, 28 januari 2020.
Sjaak Struijf.


