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OVERZICHT ONDERSTEUNENDE DIENSTEN GEMEENTE ROOSENDAAL 

2019 

Behorende bij de Dienstverleningsovereenkomst ondersteuning jeugdzorgregio West-

Brabant West – Gemeente Roosendaal 

 

BASISDIENSTEN 

ZI
2
T 

Dienst Zorg, informatie en inkoop 

Omschrijving  

 accountmanagement 

 inkoop- en contractmanagement 

 financiële monitoring 

 beleidsmonitoring en risicobeheersing 

 managementondersteuning 

 regievoering ontwikkeling en implementatie 

stelselwijziging jeugd 

bij de uitvoering in het kader van de jeugdzorg 

Formatie 

 1,0 Manager / Accountmanager (schaal 12)  

€ 90.000 

 2,0 Adviseur inkoop & contractmanagement (schaal 

11) € 150.000 

 1,0 Informatiemakelaar financiën € 100.000   
 1,0 Informatiemakelaar beleid & innovatie (schaal 

11) € 75.000  

 0,8 Managementondersteuner (schaal 9) € 50.000 

Totaal: € 465.000  

Vergoeding 1 
€ 465.000 + € 25.000 (loonkosten + 
werkbudget/onkosten) = totaal: € 490.000 

 

Dienst Zorg, informatie en inkoop flexibele schil 

Omschrijving  

Taken uitgezet bij derden: 

 ontwikkeling en implementatie kwaliteitsmeting 

jeugdzorg  incl. cliëntparticipatie € 80.000 

 uitvoeren onderzoek project regionale leerervaringen 

€ 25.000 

 beheer regionale website + opstellen PvE 

aanbesteding 2020 € 15.000 

 externe juridische advisering vanuit AKD bij 

opstellen overeenkomsten website € 15.000 

 verwerken arrangementen jeugdzorgplus vanuit 

gastgemeenten den Bosch € 15.000 

 externe advisering ontwikkeling dashboard € 10.000 

 doorvoeren aanpassingen dashboard € 16.000 

 facilitering aanbieders account zorgmail € 7.000 

 borging regionaal administratieprotocol € 20.000 

 abonnement negometrix + verwerking dashboard  

€  8.000 + €  21.000 

Vergoeding  € 232.000 

 

                                                           
1
 Alle vergoedingen zijn gebaseerd op de Regionale begroting Jeugdzorg WBW 2019. 
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TTWW 

Dienst Regionale communicatie 

Omschrijving  

Uitvoeren van communicatiewerkzaamheden ten 

behoeve van jeugdzorg WBW: 

 kwaliteitsslag teksten op bestaande portal jeugdzorg 

(www.jeughulpwbw.nl) 

 uitwerken opgestelde spelregels, factsheets en 

richtlijnen voor betrokken doelgroepen 

 volgen en reageren op socialmedia berichten als 

gevolg van ontwikkeling jeugdstelsel WBW 

 woordvoering namens regio 

 coördinatie communicatie 

Vergoeding  € 50.000 

 

Dienst Projectondersteuning  

Omschrijving  

Verzorgen van ondersteunende taken voor TTWW, de 

bestuurders, de managers, werkgroepen en het 

uitvoeringsoverleg 

Vergoeding  € 23.000 

 

 

OVERIGE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN  

Dienst Overige ondersteunende diensten 

Omschrijving  

 Financiële ondersteuning: 

- financiële advisering  
adviseren over Zi2t, TTWW, Innovatie, Jeugdzorg Plus, 

KR8 en Kwaliteitsmonitor. Dit betreft niet de deelname 

aan de regionale werkgroep 

- kassiersfunctie  
factureren bijdragen Zi2T, Innovatie, Jeugdzorg Plus, 

KR8 en Kwaliteitsmonitor; 

uitgeven van middelen uit de regionale begroting 

Jeugdzorg WBW namens alle 9 gemeenten; 

factureren bijdragen deelnemende gemeente; 

 P&O  
adviseren over personele aangelegenheden en uitvoeren 

van personele werkzaamheden voor de jeugdzorgregio 

WBW (incl. personeelsadministratie) 

 Juridische advisering 
algemeen juridisch advies. Dit betreft niet de deelname 

aan de regionale werkgroep 

 Ondersteuning team informatie voor 150 uur voor 

PvE website en kwaliteitsmonitor 

 Huisvesting Zi2t + werkplekken 

 

Vergoeding 
Opslag 15% op vergoeding Dienst Zorg informatie en 

inkoop ad € 490.000: € 73.500 

  

http://www.jeughulpwbw.nl/


 

 
3 

 

VERDELING TOTALE VERGOEDING BASISDIENSTEN 

Totale vergoeding basisdiensten:  € 868.500 

Bijdrage per 

gemeente voor 

de basisdiensten  

De verdeling per gemeente is op basis van de definitieve aantallen 

jeugdigen < 20 jaar per 1 januari 2018: 

 

 

Gemeente Aantal Aandeel in % Aandeel in €  

Bergen op Zoom 14.005 19,60% € 170.226 

Etten-Leur 9.906 13,80% € 119.853 

Halderberge 6.115 8,50% € 73.822 

Moerdijk 8.004 11,20% € 97.272 

Roosendaal 16.340 22,80% € 198.018 

Rucphen 4.031 5,60% € 48.636 

Steenbergen 4.773 6,70% € 58.190 

Woensdrecht 4.381 6,10% € 52.978 

Zundert 4.116 5,70% € 49.505 

 

71.671 100,00% € 868.500 

 
Bron: CBS via maatstaven Financiële verhoudingswet 26-10-2018 
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PLUSDIENSTEN 

Dienst Veiligheidsfunctionaris 

Omschrijving  
Inhuur programmamanager veiligheid voor het uitvoeren 

van de strategie veiligheid Jeugd                                            

Vergoeding  Op offertebasis tot een maximum van € 100.000 

 

Dienst P&O begeleiding HR21 

Omschrijving  

Herwaardering functies personeel Zi2T 

Gekeken wordt daarbij naar de essentie van de functie 

en waar het zwaartepunt ligt. Wat moeten de 

resultaatgebieden en verantwoordelijkheden zijn. Het 

resultaatgebied ondersteuning jeugdzorg voor de regio 

is afgelopen jaren verschoven van implementatie naar 

borging. Naar verwachting heeft dit ook effect op de 

herwaardering van de in 2015 vastgestelde functies 

binnen het ZI2t. 

Vergoeding  
Op offertebasis € 5.000 (raming op basis van externe 
inhuur 40uur) 

 

 


