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  Memo Jeugdhulpregio FoodValley     Bijlage 2 
           
 
Gremium Fysieke Adviestafel. 

  

Inbrenger Joris Bakker, namens de werkgroep ambulante 
groepsproducten 

  

Onderwerp Stand van zaken deelproject onderzoek naar 
ambulante groepsproducten 

  

Gevraagd Ter kennisneming 

  

Datum 24 november 2022  

  

Duur 10 minuten 

  

Bijlagen Geen  

 

Toelichting 
Context 
Begin 2022 is gestart met het deelproject ambulante groepsproducten. Het deelproject maakt uit van het 
programma Ambulant. Vanuit het programma zien we dat de ambulante jeugdhulp blijft groeien in de regio 
in volume, kosten en intensiteit. Binnen het programma ambulant onderzoeken we daarom in 
deelprojecten hoe deze groei is om te buigen door inzet van regionale interventies in contracten, 
leveranciersmanagement, bekostigingsmethodiek en organisatie van de toegang.  
 
Met het deelproject ambulante groepsproducten willen we de volgende resultaten bereiken: 

• antwoord op de vraag of een aparte productcode groepsbehandeling gewenst is, zo ja 
implementeren van een nieuwe productcode; 

• duidelijke afbakening begeleiding en behandeling met een goede productomschrijving; 

• duidelijkheid over hoe lang een behandeling zou mogen duren in relatie tot de afgesproken doelen; 

• indien nodig kostprijsonderzoek doorlopen met aanbieders en eventueel herijking tarief; 

• het benutten van de juiste groepscodes BSO+, behandeling, begeleiding (regulier/specialistisch);  

• een goede aansluiting jeugdhulp en onderwijs, rekening houdend met instroommomenten binnen het 
onderwijs. 

 
We zien inmiddels dat “groeps-gerelateerde hulp” verschillend wordt ingezet, afhankelijk van de 
aanbieder. In de praktijk worden door de jeugdhulpaanbieders/lokale teams, passende productdefinities 
gemist. Dit kan tot gevolg hebben dat: 

• het onduidelijk is wanneer op- of afgeschaald dient te worden naar lichtere of zwaardere vormen van 
jeugdhulp; 

• er onnodig lang een duurdere vorm van hulp beschikt wordt; 

• er verschillen ontstaan in de beschikkingen binnen de regio en tussen jeugdhulpaanbieders, terwijl 
uniformiteit uit het oogpunt van rechtvaardigheid (dezelfde betaling voor dezelfde inzet tussen 
aanbieders) wordt nagestreefd; 

Oftewel we zien een leemte in het productenboek als het gaat om behandeling in groep en dit behoeft 
aanscherping. 
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Kanttekeningen en risico’s 
 
De bijdrage van de deelnemende jeugdhulpaanbieders wordt zeer op prijs gesteld. Door hun input op de 
inhoud vanuit de praktijk, maakt het mogelijk om tot oplossingsrichtingen te komen. Er zal nog getoetst 
moeten worden in hoeverre in de praktijk de aanscherping en aanpassing van de producten bijdraagt aan 
het passend toewijzen van het product en de mogelijkheid voor afschaling, en of het voldoende recht doet 
aan de hulp die wordt verleend.  
 
 
Vervolg 
 
In het voorjaar 2023 worden de uitkomsten aan u gepresenteerd.  
 

  

Tijdens de FAT van 30 juni 2022 is de uitnodiging gedaan aan de jeugdhulpaanbieders om deel te nemen 
aan het deelproject middels een werkgroep. Na 30 juni 2022 hebben er vier bijeenkomsten met de 
werkgroep plaatsgevonden en een aantal individuele gesprekken, waarmee scherpte is aangebracht in 
wat we onder de producten verstaan, hoe deze in praktijk worden toegepast en welke aanpassingen nodig 
zijn om tot een eventuele herdefiniëring van de producten te komen.  
 
Beoogd effect 
Uitgangspunten bij aanscherping van groepsgerelateerde producten: 

• We willen aan de voorkant de producten passend kunnen toekennen. Oftewel de producten zijn 

passend bij de doelen. Om dit te kunnen doen werken aan tools ter ondersteuning of voor het 

ontlasten van de toegang bij het beoordelen welk product het meest passend is (denk aan 

beslisboom). 

• Voor de aanbieder moet er sprake zijn van rechtvaardigheid. Zij krijgen het product toegekend dat 

recht doet aan de hulp die wordt verleend. 

• We willen de stromen kunnen verleggen naar het voorliggend veld. Dit betekent soepel kunnen op- 

en afschalen tussen de groepsproducten en oplossingen vinden in de vrij toegankelijke 

voorzieningen.  

• We willen werken aan doelen waarbij het traject tijdig is (behandeling) of wordt gekozen voor een 

duurzame oplossing (dit kan begeleiding zijn). Dat betekent dat vastgestelde doelen tijdsgebonden 

zijn en direct worden gekoppeld aan de toekenning van een product.  

Het regionale proces 
In de FAT van 30 juni 2022 is aangekondigd om op 24 november 2022 de definitieve oplossingsrichting 
voor te leggen. Gedurende de bijeenkomsten met de werkgroep is gebleken dat meer tijd nodig is om te 
komen tot een voorstel.  Hierbij werken we in de werkgroep de volgende onderdelen uit: 
 

• Keuze te maken op basis van de volgende 3 scenario’s:  

1. Een apart product groepsbehandeling, naast de bestaande producten groepsbegeleiding, 

ontwikkelen en aan de deelovereenkomst Ambulant toe te voegen.  

2. De twee producten groepsbegeleiding behouden (regulier en specialistisch) en wanneer sprake 

is van behandeling het product individuele behandeling bij de toekenning aan toe te voegen. 

3. Idem als scenario 1 en te komen tot één product groepsbegeleiding (en geen onderscheid 

tussen regulier en specialistisch). 

• Afhankelijk van het hiervoor gekozen scenario worden eventueel de bestaande groepsproducten 

aangescherpt met in achtneming van de bovenstaande uitgangspunten. 

• Toewerken naar een afwegingskader voor de lokale toegang voor het passend toewijzen van de 

producten en tussentijds beoordelen van het beoogde resultaat. 

Het vervolg is nu dat bovenstaande punten worden vertaald naar implementatie van het afwegingskader 

voor de lokale teams en indien nodig aanpassing van de Deelovereenkomst Ambulant. 

 


