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EEN BESTUURLIJKE
INRICHTING DIE WERKT
Hoe geven we verder invulling aan de transformatie van de jeugdhulp? Het besef is inmiddels wijdverbreid dat de verantwoordelijkheid voor kwaliteit van jeugdhulp wordt gedeeld door aanbieders en
gemeenten. Dat was nodig, want de blik was door de decentralisaties naar binnen gekeerd. Iedereen
had de handen vol aan het inregelen van nieuwe verantwoordelijkheden. De financiële context voert
weliswaar nog vaak de boventoon, maar de wens om de kwaliteit meer centraal te stellen, wordt
steeds breder gedeeld.
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samenwerking dan idealiter vormgeven?”
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