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1. Visie op de jeugdhulp 
 

2. Ontwikkelopgaven en veranderingen 
 

3. Verwachtingen 
 

4. Resultaatsturing en bekostiging 
 

5. Perceelindeling producten 
 

6. Planning 
 

7. Toelichting op tariefberekening 
 

8. Afsluiting 
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 Jeugdige en het gezin staan centraal 

 Regie bij het gezin, doelen worden gezamenlijk vastgesteld 

 Zorg positioneert zich rondom het gezin 

 Zo licht en gewoon mogelijk maar ook direct intensief waar nodig 

 Samenwerking tussen sectoren 

 Ruimte voor- en vertrouwen in de professional 

 Sterke en brede lokale basis, (boven)regionaal 

toegesneden specialistische jeugdhulp 
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 Oplossen van leemten in het aanbod 
◦ Doorlopende zorglijn bij 18+ 

◦ Verbinding zorg – onderwijs 
 

 Aanpakken van wachttijden  

 

 Aandacht voor preventie en vroeg signalering door 
versterken van de keten (CJG, scholen, huisarts, aanbieders) 

 

 Meer samenhang en regie door te werken vanuit één 
gezinsplan. 

 

 Beperken van administratieve lasten 

 

 Inzage in, en sturing op de effectiviteit en kwaliteit  
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 Europese aanbesteding, sociale diensten variant - via 
Tenderned – raamovereenkomsten 3/5 jaar 
  

 Sociaal domein brede verwerving, samenhang jeugd/wmo 

 

 Focus op de gezamenlijke veranderopgave naast 
zorgcontinuiteit 

 

 Ruimte voor nieuwe producten, ‘indikken’ van producten, 
werken met vaste tarieven (a/b – a/b/c) 
 

 Situationeel gemaximeerde budgetten of financiële prikkels 
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• Kwaliteit, voldoen aan de gestelde eisen 

 

• Gezamenlijk belang boven eigen belang; 
Verantwoordelijkheid nemen 

 

• Inzet effectieve interventies 
(methodisch werken, evidence based) 

 

• Gedeelde urgentie, samenwerking en open 
communicatie 

 

• Vermindering van administratieve lasten 
 

• Robuust opdrachtgeverschap 
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 Clientniveau: Meer samenhang en regie door te 
werken vanuit één gezinsplan als basis voor 
passende hulp 

 

 Aanbieder niveau: Implementatie outcomecriteria 
 Doelrealisatie 

 Uitval 

 Clienttevredenheid 

 

 Gemeentelijk niveau: Verbinding tussen 
zorggebruik en zorgvoorspellers 
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 Inspanningsgerichte bekostiging  
op basis van functiemix.  

 

 Vaste reële tarieven en indexatie 

 

 Eenduidige productbeschrijvingen, 
resultaatgericht geformuleerd 

 

 Hard close DBC’s 
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10 AWBZ 
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 LTA – Landelijke inkoop 

 JB/JR –Bovenregionale inkoop in 2018 

 CJG - Subsidie 

 Veilig Thuis – Subsidie 

 Vrijgevestigde JGGZ – Dynamisch inkoopproces 

 Kindergeneeskundige JGGZ - Maatwerkafspraak 

 Preventief aanbod en trainingen/scholing 

 Crisisdienst 
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ACTIVITEIT DATUM 

Eerste consultatiebijeenkomst 3 april 2017 

Tweede consultatiebijeenkomst 7 april 2017 

Ronde langs cliëntenraden Maart – mei 2017 

Publicatie bestek Eind mei 2017 

Sluitingsdatum indienen offerte 15 augustus 2017 

Definitieve gunning Oktober 2017 

Start overeenkomst  1 januari 2018 
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‘ Het geheim van verandering is focus. 
Niet focus op vechten tegen het oude, 
maar op het bouwen aan het nieuwe’   
 
(Socrates) 
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Door Wine te Meerman 
Berenschot 
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 Perceelindeling en producten 
- advies en consult 
- crisisbedden 
- multifocale zorg 
- jeugd- en opvoedhulp 
- dagbesteding 
- gezinsbegeleiding 

 Bekostiging 

 Overig 
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