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Reorganisatie bij Bureau Jeugdzorg Overijssel  

 

Bureau Jeugdzorg Overijssel  (BJzO) heeft boventalligheid aangekondigd van 251 aantal 

medewerkers in haar regio’s Twente en IJsselland. De financiering van de jeugdzorg gaat 

per 1 januari 2015 over van de provincies naar de gemeenten. De gemeenten hebben in 

regionale transitiearrangementen aangegeven minimaal 15% op jeugdzorg te korten ten 

opzichte van het huidige budget. BJzO is daarmee gedwongen een deel van haar 

medewerkers te ontslaan. Het besluit tot een reorganisatie bij BJzO is doordacht en 

weloverwogen genomen. Bestuurder Martin Dirksen geeft aan geen andere keuze te 

hebben: ”Ondanks dat staatssecretaris Van Rijn heeft aangegeven dat er landelijk 3% zal 

worden gekort op de jeugdzorg, hebben de gemeenten in Overijssel besloten om flink forser 

te snijden in de budgetten”. 

 

Sociaal plan  

 

De ondernemingsraad van BJzO  heeft ingestemd met de reorganisatie en samen met de 

vakbonden is een sociaal plan opgesteld. De verwachting is dat voor een deel van het 

personeel dat nu boventallig is verklaard de ontslagprocedure niet tot werkloosheid zal leiden. 

Er wordt uiterste inspanning gepleegd om medewerkers van werk naar werk te begeleiden. 

Een deel van de medewerkers zal voor de jeugdzorg behouden blijven door in dienst te 

treden bij gemeenten of bij een door de gemeente gesubsidieerde organisatie, die taken zal 

gaan uitvoeren in het kader van de nieuwe jeugdwet. Dit heeft inmiddels concreet vorm 

gekregen bij de gemeente Enschede. Een aantal medewerkers van BJzO (25 



arbeidsplaatsen) zal in dienst gaan treden bij het SMD dat door de gemeente Enschede 

wordt gesubsidieerd voor het uitvoeren van jeugdzorgtaken.  

 

Een gecertificeerde instelling  

 

BJzO streeft ernaar om op 1 januari 2015 een gecertificeerde instelling te zijn, die de 

wettelijke taken van jeugdbescherming en jeugdreclassering blijft uitvoeren. Andere taken, 

zoals de kindertelefoon en het AMK worden landelijk of in samenspraak met andere 

organisaties en gemeenten in Overijssel anders georganiseerd. Wat niet verandert is dat 

BJzO ervoor staat dat kinderen en jongeren in een veilige omgeving moeten opgroeien. Dat 

is hun recht. Hun ouders en verzorgers kunnen daarbij rekenen op deskundige hulp en 

begeleiding. Het uitgangspunt is dat zij zélf de regie houden. Gebruikmaken van hun eigen 

kracht en hun eigen netwerk. Daar werkt BJzO nu en in de toekomst aan. Samen met 

collega’s van gemeenten en andere organisaties en instellingen.  
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Voor meer informatie:  

Bureau Jeugdzorg Overijssel:  

Martin Dirksen, directeur bestuurder  

Telefoon (038) - 851 48 00 

communicatie@bjzo.nl  

mailto:mdirksen@bjzo.nl

