08-03-2016 Spannende tijden voor
Intermetzo
Beste collega's,
Het zijn nog altijd spannende tijden voor Intermetzo. Door de transitie
heeft Intermetzo haar koers versterkt als derdelijns organisatie.
Tijdens de medewerkersbijeenkomsten heb ik jullie meegenomen in de
situatie waarin Intermetzo nu zit, dat we voor ons werk hogere tarieven
nodig hebben en dat de betaling door gemeenten van de door ons
gefactureerde zorg moeizaam verloopt.
Aanvraag Transitie Autoriteit Jeugd
Al sinds 2012 is Intermetzo zich aan het voorbereiden op deze
ontwikkeling: een aantal malen is er stevig gereorganiseerd. En er volgt
nog een reorganisatieronde. Dat kost geld. We noemen dit frictiekosten.
Om al deze kosten vergoed te krijgen, hebben we een aanvraag gedaan
bij de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). Hiervoor heeft Intermetzo een plan
ingediend dat, op verzoek van de TAJ, de volgende zaken bevat:
• Een beschrijving en onderbouwing van de unieke positie van Intermetzo
in het stelsel van de zorg voor jeugd.
• Een beschrijving van hoe Intermetzo er per 1/1/2018 er uit gaat zien op
inhoudelijk en financieel vlak.
• Een financieel beeld dat laat zien hoe Intermetzo van nu naar 2018
komt
• Een beeld van de frictiekosten
Het is een dik plan geworden.
Zonder steun van de TAJ kan Intermetzo niet in haar huidige vorm blijven
voortbestaan. Eind maart horen we of en hoe de TAJ ons steunt.
Facturen
Door alle reorganisaties heeft Intermetzo geen eigen geld meer om de
frictiekosten op te kunnen vangen. We hebben dus alleen geld dat we
ontvangen voor de hulp die we leveren aan onze kinderen en jongeren.
Hiervoor sturen wij de gemeenten facturen. Omdat nog niet alle facturen
voldaan zijn voor de in 2015 geleverde zorg hebben we ook hierdoor een
geldtekort. Om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen wordt er op
hoog niveau intensief overleg gevoerd met onze gemeenten. Ook hiervoor
geldt: als de facturen niet binnen afzienbare tijd worden voldaan kan
Intermetzo niet in haar huidige vorm blijven voortbestaan.
Kortom, twee buitengewoon spannende zaken beïnvloeden ons bestaan.
Wij doen er samen alles aan om te blijven staan voor de zorg van onze
kinderen en jongeren.
Wij blijven jullie op de hoogte houden.
Ans van de Maat
Voorzitter Raad van Bestuur	
  

