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JONGEREN IN GESLOTEN
JEUGDZORG DUPE
AANBESTEDING

Jeugdzorginstelling Parlan/Transferium start kort geding tegen 18
gemeenten Noord-Holland Noord en eist stop op aanbesteding
72 jongeren, die nu verblijven in gesloten jeugdzorginstelling Transferium in
Heerhugowaard, dreigen de dupe te worden van de bovenregionale
aanbesteding Jeugdzorgplus 2019-2021. Daarnaast ontstaat er een onduidelijke
situatie bij ruim 100 jongeren die vanaf 1 januari 2019 aangewezen zijn op
gesloten jeugdzorg in de regio.
Parlan, waarvan Transferium onderdeel is, start vandaag een kort geding tegen
de 18 gemeenten in de regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van NoordHolland. De aanbesteding is voorlopig gegund aan de jeugdhulpleverancier
Horizon die van buiten de regio komt en in Noord-Holland Noord geen
gesloten jeugdzorginstelling heeft.
Parlan/Transferium wil dat de bovenregionale aanbesteding wordt stopgezet in het
belang van de jongeren.
Directeur Transferium, Vrank Post: “Het kan niet zo zijn dat een papieren
aanbesteding de in 10 jaar opgebouwde kennis en expertise in één klap vernietigt.
De rust, het veiligheidsgevoel en het vertrouwen dat jongeren in de gesloten
jeugdzorg zo hard nodig hebben, wordt hiermee weggehaald. Daarnaast dreigt
sluiting van onze locatie Transferium, de enige gesloten jeugdzorginstelling in
Noord-Holland. Het kost een ander van buiten de regio jaren voordat deze een hecht
en goed functionerende samenwerking rond de jongeren in de gesloten jeugdzorg
heeft opgebouwd. Die tijd hebben de jongeren niet. De consequenties zijn enorm en
onomkeerbaar”.
Lector Residentiële Jeugdzorg Peer van der Helm: “Door te kiezen voor
aanbesteden als inkoopmodel, vaak voor een korte periode, sleutelen we iedere
keer aan de infrastructuur van de jeugdhulp. Daarmee gaat heel veel energie, tijd en

geld niet naar het verbeteren van de hulp aan de meest kwetsbaren in de
samenleving”. De extreem moeilijke groep jongeren in de gesloten jeugdzorg zouden
nooit onderwerp van aanbesteding mogen zijn. Veel van deze kinderen hebben al
meerdere instellingen achter de rug, soms zelfs tientallen in korte tijd. Daardoor
wordt hun gedrag iedere keer moeilijker en worden ze uiteindelijk onbereikbaar voor
hulpverlening. Sommigen proberen zichzelf van kant te maken. In Transferium
hebben ze uiteindelijk wel de stabiliteit gekregen. Wanneer we deze kinderen weer
moeten verplaatsen kan dit voor sommigen de druppel zijn. We moeten in het belang
van het kind denken, in plaats van in marktwerking”.
Transferium biedt in Heerhugowaard vanaf 2008 gesloten jeugdzorg, aan jongeren
tussen 12 en 18 jaar uit Noord-Holland Noord. Op dit moment behandelt Transferium
72 jongeren waarvan 50 uit de regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van
Noord-Holland. Deze jongeren krijgen in Transferium de zwaarste vorm van
jeugdzorg. Dit omdat de jongeren als gevolg van hun opvoedsituatie en stoornissen,
extreem ernstige problemen hebben zoals suïcidaliteit, agressie, verslaving en
loverboy problematiek. Daarbij heeft een deel ook een verstandelijke beperking wat
de gedrags- en ontwikkelingsproblemen verergert. Zonder behandeling vormen deze
jongeren een risico voor zichzelf en hun omgeving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hugo Koeman, 06-24624362
woordvoerder van Parlan/Transferium.

Achtergrond Transferium
Maximaal vertrouwen in een warme normale omgeving
Het unieke van Transferium is dat het een gesloten instelling is die tegelijkertijd
warmte en ruimte uitstraalt. De jongeren wonen in een zo’n normaal mogelijke
omgeving in een gezellige wijk met 10 woonhuizen, met een eigen slaapkamer, een
school en een speelveld. Een unieke locatie die in lijn is met de behandelvisie van
Transferium gericht op maximaal vertrouwen en betrokkenheid van de sociale
omgeving. De behandelaren van Transferium geloven niet in doorplaatsing en laten
de jongere pas los als deze weer grip op zijn leven heeft.
10 jaar hecht regionaal samenwerkingsverband
Transferium werkt in een hecht regionaal samenwerkingsverband met De Spinaker,
GGZ Noord-Holland Noord/Triversum, Lijn5, Brijder Verslavingszorg, De Jeugd en
Gezinsbeschermers, Kenter Jeugdhulp, Esdégé-Reigersdaal en ’s Heerenloo. Dit
samenwerkingsverband is na 10 jaar bouwen het vertrouwensnetwerk geworden
voor de hulp aan jongeren uit Noord-Holland Noord. Gewaardeerd door ouders,
voogden, gemeenten, hulpverleners en wetenschappers.
Wat is er aan de hand?
Alle gemeenten in de regio’s Alkmaar, West-Friesland, Zuid-Kennemerland/IJmond
en Kop van Noord-Holland hebben in 2015 Transferium gecontracteerd ten behoeve
van de uitvoering van de gesloten Jeugdzorg aan jongeren uit hun gemeenten. Tot
op heden hebben alle opdrachtgevers zich positief geuit over de geboden hulp van
Transferium. Vanwege het aflopen van contracten hebben de gemeenten in NoordHolland Noord gekozen voor aanbesteding: de bovenregionale aanbesteding
JeugdzorgPlus 2019-2021. En daarmee meerdere partijen uitgenodigd om offerte uit
te brengen.
Op 10 oktober jl. is door de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord besloten de
gesloten jeugdzorg vanaf 1 januari 2019 tot 1 januari 2021 voorlopig te gunnen aan
een andere jeugdhulpleverancier van buiten de regio die tot op heden in NoordHolland geen gesloten jeugdzorg heeft geboden.
De consequenties bij een definitieve gunning zijn ernstig en onomkeerbaar:
1. Grote onrust en onzekerheid onder 72 jongeren, ouders, voogden
medewerkers en regionale partners. De jongeren die in Transferium
verblijven, hebben nu rust en zitten in een veilige omgeving. Ze hebben stap
voor stap een vertrouwensrelatie opgebouwd met hun huidige behandelaren
wat maandenlang intensieve behandeling kost. Onzekerheid zal het
opgebouwde vertrouwen ernstig beschadigen met als gevolg een nieuw
trauma en een enorme stap terug in de behandeling. Ook het vaak toch al
dunne vertrouwen van ouders in hulpverleners zal hierdoor schade oplopen.
Daarnaast ontstaat er een onduidelijke situatie bij ruim 100 jongeren die vanaf
1 januari 2019 aangewezen zijn op gesloten jeugdzorg in de regio. Daarnaast

zullen de 250 medewerkers van Transferium niet begrijpen dat hun enorme
betrokkenheid en professionaliteit niet langer nodig is.
2. Verdwijnen cultuur Transferium. Het unieke van Transferium is de
vertrouwensrelatie tussen de jongere en behandelaar. De cultuur wordt
gekenmerkt met de volgende woorden naar de jongeren: ”We laten je niet los
wat er ook gebeurt, wat je ook zegt of wat je ook doet.”
3. Verdwijnen van kwaliteit van behandeling Transferium. De ernstige en
complexe problematiek van de jongeren vraagt om hoog specialistische inzet
en expertise. De behandelaren van zowel Transferium als die van de
samenwerkingspartners helpen de jongeren tijdens en na hun verblijf in
Transferium. De afgelopen 10 jaar heeft Transferium dan ook een hecht
vertrouwensnetwerk om de jongere gebouwd in een sterk regionaal
samenwerkingsverband met De Spinaker, GGZ Noord-Holland
Noord/Triversum, Lijn5, Brijder Verslavingszorg, De Jeugd- en
Gezinsbeschermers, Kenter Jeugdhulp, Esdégé-Reigersdaal en ’s Heerenloo.
Een netwerk dat bestaat uit professionals die elkaar persoonlijk kennen en
processen die naadloos op elkaar zijn afgestemd, zal verdwijnen.
4. Dreigende sluiting Transferium Heerhugowaard. De unieke locatie in
Heerhugowaard, die tot stand gekomen is met de steun van de Rijksoverheid,
provincie en de woningbouwvereniging, zal naar alle waarschijnlijkheid het
verlies van de jongeren vanuit de regio niet kunnen dragen en moeten sluiten.
5. Overgang naar zorgaanbieder van buiten de regio kost jaren. Het
opbouwen van een regionaal, voor de behandeling noodzakelijk,
samenwerkingsverband kost jaren. Die tijd hebben de meest kwetsbare
jongeren uit Noord-Holland niet.
6. Jongeren uit Noord-Holland Noord, die na 1 januari gesloten jeugdzorg
nodig hebben, dreigen buiten de provincie en daarmee ver van hun
eigen sociale omgeving te worden ondergebracht. De jeugdzorgaanbieder
aan wie de aanbesteding voorlopig gegund is, heeft geen gesloten
Jeugdzorgplus voorziening in Noord-Holland.
Kortom: Door te kiezen voor aanbesteden als inkoopmodel sleutelen we iedere
keer aan de infrastructuur van de jeugdhulp en gaat heel veel energie en geld
niet naar het verbeteren van de hulp aan de meest kwetsbaren in de
samenleving.

