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1. Inleiding 
 

Het doel van het van het inkoopkader is tweeërlei:  de gemeenten inzicht in de raming van de kosten 
en budgetten voor de komende jaren te geven en daarnaast de uit te zetten financiële koers te delen 
met de zorgaanbieders.  
Er zit een spanningsveld tussen de opbrengsten van de transformatiedoelstellingen en de 
beschikbare budgetten. Preciezer: de investeringen in de transformaties (ook in de lokale teams) 
doen we in 2015/2016 en de opbrengsten zijn pas op een later tijdstip zichtbaar. Dit leidt op korte 

termijn voor 2017 tot een verwacht incidenteel tekort van 3,5 miljoen. 

Gezien de gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuurlijk aanbesteden vraagt dit om een traject 
met de aanbieders om te formuleren welke concrete acties aanvullend mogelijk zijn om het tekort 
op te vangen. 
  
 
Inzet voor de adviestafel: 

 
 
 
2. Hoe zit dit financiële tekort tussen verwachte kosten en budget eruit voor 2016 en 
volgende jaren 
 

Het budget van de gemeenten neemt in 2017 verder af en zal in 2018 en verder licht toenemen.  
De ingezette daling van jeugdhulp gebruik in 2015 en 2016 (en verder verwachtte daling 2017) , zijn 

ondanks de inspanningen onvoldoende om zonder extra maatregelen in 2017 binnen het budgettair 
kader te blijven.  
 
3. Bestuurlijke uitgangspunten en te volgen strategie 
 
Het uitgangspunt van de Jeugdzorgregio FoodValley is dat transformatie via inhoud (afschaling, 
substitutie van zorg) vormgegeven moet worden en niet via de tarieven. Daar ontstaat nu spanning 

door een tekort.  
 
De ambtelijke en bestuurlijke overleggen hebben geleid tot de volgende conclusies over het 
inkoopkader: 

 Veiligheid van jeugdigen mag niet in het geding komen 
 De herbevestiging dat de transformatie langs de inhoud moet worden vormgegeven. 

 Prioriteit (inhoudelijk en qua capaciteit) bij structurele transformatiedoelstellingen die op 
middellange termijn effect sorteren. We gaan niet de processen in de werkgroepen die 

transformatiethema’s vormgeven verstoren. 
 Extra acties korte termijn moeten aanvullend/versterkend zijn op middellange 

termijnmaatregelen.  
 

Kortom: vasthouden aan de ingeslagen inhoudelijke koers met een versnelling en extra 
korte termijn acties. 
 
 
 

 

Vragen aan zorgaanbieders:  
- Welke concrete acties kunt u realiseren die op korte termijn effect zullen hebben op de 
financiën?  
- Welke gezamenlijke afspraken zijn hiervoor nodig? 

 



4. Vertaling strategie in concrete acties en voorstellen 

Op basis van de gezamenlijke verantwoordelijkheid is hierna een eerste aanzet gegeven voor acties 
van de verschillende betrokken partijen. 

Onderstaand overzicht is bedoeld als start van de discussie met u als aanbieders op de fysieke 
adviestafel. Uitgangspunt zijn de met u afgesproken acties in de werkgroepen op basis van de 
transformatiethema’s. Wat nu voor ligt is een versnelling en intensivering hiervan die zorgt voor een 
vermindering van het financiële tekort op korte termijn.  Vóór 1 december van dit jaar moet het 

maatregelenpakket bekend zijn. Halverwege 2017 moeten daarvan de financiële effecten zichtbaar 
zijn. 
 
Gemeenten 
1. Lokale teams:  
a. Monitoring lokale teams; aantal geholpen cliënten, doorverwijzingen en onderlinge benchmark 
b. casemanagement op zware gevallen (strakker sturen proces zorgaanbieder en uitstroom 

realiseren) 
2. Versnelling invoering SOH  
 
Gemeente/Regio met Zorgaanbieders:   

1. Versnelling oplijning productenboek 
a. Technisch: productenstapeling voorkomen en definities aanscherpen waarbij 

duidelijker wordt welke producten er vallen onder welk interventieniveau 

b. Principieel: waar staan wij vanuit de jeugdwet voor aan de lat. De beschouwing van 
het productenboek vanuit het idee welke producten gemeenten nu eigenlijk willen 
vergoeden en welke niet, ook terugkijkend naar de vroegere jeugdhulp, ZVW en 
AWBZ-pakketten. 

Bestuurders Gemeentes Regio Jeugdhulp FoodValley 

1. Politieke acties ondernemen ten aanzien van de rechtvaardige financiering van de kinderen 
met een voordijmaatregel. Achterliggende gedachte: de gemeenten die instellingen met 
zware zorg huisvesten ontvangen onvoldoende financiering of lopen bij groei van 
desbetreffende instelling achter de feiten aan. 

  
Zorgaanbieders  

De ketenzorg moet worden vormgegeven. 
a. Casemanagement op elke cliënt met zware zorg 

b. Verplicht plan voor elke cliënt met zware zorg waarin de mogelijke termijnen van 
afschaling naar welke zorgvorm wordt benoemd. 

Dit is een eerste voorzet. Ter voorbereiding van de adviestafel is het verzoek om acties voor te 
bereiden die u kunt inbrengen. 

 


