
 
MEMO 

aan  Deelnemers Fysieke Overlegtafel Jeugd 
  

onderwerp  Voorstel werkwijze SROI 
ter accordering 

  

van  NSDMH    

datum  9 september 2015 
  

  
 

  

Tijdens de Fysieke Overlegtafel van 8 juli j.l. is akkoord gevraagd en gekregen op het voorstel voor de 
werkwijze SROI. Bij verdere uitwerking is er sprake van enkele aanpassingen. Hiermee worden de 
regelingen rond SROI voor Jeugd, WMO en Beschermd Wonen de zelfde.: 

1. In het oorspronkelijke voorstel was nog sprake van een halfjaarlijkse rapportage. Dit is echter 
niet in lijn met de afspraken die gemaakt zijn aan de Fysieke Overlegtafel voor de WMO en de 
Fysieke Overlegrafel voor Beschermd Wonen. Daar is afgesproken dat gewerkt wordt met een 
jaarlijkse rapportage. 

2. Het mailadres voor aanlevering is aangepast 
3. Er is invulling gegeven aan de verantwoording die gegeven dient te worden als gebruik 

gemaakt wordt van artikel 23.4 van de Deelovereenkomst Jeugd (inspanning wordt alleen 
verlangd als de continuïteit van de dienstverlening niet nadelig wordt beïnvloed). 

4. Er is invulling gegeven aan de verantwoording voor dienstverleners die niet kunnen, danwel, 
niet wensen te voldoen aan de verplichting rond SROI in de Deelovereenkomst Jeugd, dat 
elke vacature voorgelegd dient te worden aan de gemeente. 

 
Wij verzoeken u akkoord te gaan met dit voorstel. 
 
Verplichting SROI, als addendum te voegen bij de Deelovereenkomst Jeugd: 
In 2015 kan worden volstaan met een vereenvoudigde wijze van rapporteren.  Vacatures die niet 
ingevuld kunnen worden, dienen aan Gemeente te worden gemeld. Voor het melden worden in 
2015 en de eerste helft van 2016 worden twee oplossingsrichtingen geaccepteerd: 
 
Voorstel I: 

 De afspraak, zoals gemaakt in de Deelovereenkomst, blijft van kracht; 

 Er gaat voor de regio één mailadres gelden waarop vacatures gemeld dienen te worden, te 
weten: socialreturn@gouda.nl; 

 De gemeenten verzorgen waar nodig (intern/onderling) de regionale afstemming; 

 Het NSDMH vraagt één keer per jaar een rapportage aan het servicepunt met daarin de 
hoeveelheid meldingen die is gedaan en de hoeveelheid kandidaten die konden worden 
geplaatst; 

 In periodieke overleggen met dienstverleners zal dit onderwerp worden besproken worden. 
Indien tussentijds geconstateerd wordt dat er helemaal geen meldingen zijn, kan gemeente op 
een eerder tijdstip met u het gesprek aangaan op dit onderwerp; 

 Indien dienstverleners van Jeugdhulp gebruik willen moeten maken van de ‘clausule’ uit artikel 
23.4 uit de Deelovereenkomst dient hiertoe voor 1 november 2015 een schriftelijke 
onderbouwing te worden gezonden naar nsdmh@gouda.nl  o.v.v. SROI.  

 
Dienstverleners die niet aan bovengenoemde manier van rapporteren kunnen, dan wel wensen te 
voldoen, dienen gemotiveerd aan te geven waarom zij kiezen voor voorstel II. 
 
Voorstel II: 

mailto:socialreturn@gouda.nl
mailto:nsdmh@gouda.nl


 Met deze wijze van rapporteren vervalt binnen de aangegeven periode (2015 en de eerste 
helft van 2016) de verplichting uit de overeenkomst dat elke vacature voorgelegd dient te 
worden aan de gemeente; 

 De afspraak, zoals gemaakt in de Deelovereenkomst, blijft verder kracht; 

 Dienstverlener levert in dit geval een volgend ingevuld format aan: 
 
 
 
 
 

 

Werknemersbestand per (datum invullen) 
 Betreft: (naam organisatie) 

  

     In aantallen fte: 
   Gemeente Leerling Stagiair Werknemer Totaal 

          

          

Eindtotaal         

     In percentage: 
   Gemeente Leerling Stagiair Werknemer Totaal 

          

          

Eindtotaal       100% 

 
 
 


