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MEMO          Bijlage 4  
 

Aan:   FAT 

Van: Miranda Vink en Johanneke Smeding 

Datum: 25 augustus 2017 

Betreft: Inkoopkader 2018 

Gevraagd: Kennisnemen van het inkoopkader 2018 

 
 
Inleiding 
In het BO van 20 juli jl. is ingestemd met de voorgestelde doorontwikkeling inkoop 2018. In dit document zijn 
de concrete conclusies voor de inkoop 2018 geformuleerd. De aangegeven kaders zijn de uitgangspunten 
die worden gebruikt door de Jeugdhulpregio FoodValley voor de inkoop en de omzetplafonds. Het BO heeft 
op 24 augustus ingestemd met dit inkoopkader. 
 
De kaders bestaan uit: 

 Inhoudelijk inkoopkader: proces transformatieagenda 

 Financieel kader inkoop 2018 

 Sturingsmogelijkheden 

 
 
Inhoudelijk inkoopkader: proces transformatieagenda 
- Zoals aangegeven wordt per transformatiemaatregel een plan van aanpak gemaakt waarbij ook een 
inschatting wordt gegeven van het effect op het zorgvolume. Deze worden nu ontwikkeld en zijn in december 
2017 gereed.  
- Onderdeel hiervan is het plan van aanpak voor de invulling van de regierol van de lokale teams en de 
samenwerkingsafspraken tussen lokale teams en aanbieders. Dit plan is in september gereed en zal dit jaar 
worden uitgevoerd.  
- Als onderdeel van de uniformering van tarieven worden de huidige producten Verblijf ingedeeld naar 
zorgzwaarte. Als ontwikkelpunt zullen we samen met aanbieders inhoudelijke criteria ontwikkelen om het 
verband te leggen tussen de zwaarte van de zorgvraag en de behandeling van de aanbieder. Ook dit draagt 
bij aan de integrale opzet van producten zodat het huidige onderscheid tussen de diverse sectoren kleiner 
wordt.  
 
 
Financieel kader inkoop 2018 
Als algemene lijn gaan we inzetten op: 

 Een daling van het volume bij de GGZ 

 Een daling van residentiele plekken en een verschuiving naar pleegzorg 

 Bij pleegzorg in onze regio zien we (anders dan de landelijke dalende trend), een toename van 

pleegzorg. Omdat gezinsgerichte vormen van verblijf beter aansluiten bij de transformatie willen we 

kijken hoe we dit kunnen vasthouden en uitbreiden 

 We sturen niet specifiek op de volumes ten aanzien van ambulant en veiligheid: 

- Het aantal cliënten bij ambulant stijgt, maar tot nu toe heeft dit niet geleid tot een stijging van 

kosten.  

Er is een groei bij ambulant. We kunnen (nog) niet vaststellen in hoeverre deze wordt veroorzaakt 

door een afname bij Verblijf.  

Bij Veiligheid wordt niet gestuurd op volumes, er is een volumeafname bij Veiligheid te constateren  
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Als financieel kader inkoop 2018 wordt uitgegaan van de optelsom van de omzet jeugdhulp van Q3 en Q4 
2016 en Q1 en Q2 van 2017 met daarbij de indexatie die is afgesproken voor 2018. De raming voor 2018 is 
eind september gereed op basis van de Q2 rapportage. 
In deze raming zijn de effecten van de transformatieagenda nog niet verwerkt omdat deze nog niet zijn 
berekend. Uitzondering hierop is het effect van de SOH. Hierbij houden we rekening met een vermindering 
in volume van 8% voor de GGZ. 
 
Omzetplafonds 2018 
Bij Verblijf en (in 2017) voor grotere GGZ-instellingen wordt tot nu toe gewerkt met omzetplafonds. Wij zullen 
de plafonds voor de addenda in 2018 baseren op bovengenoemd financieel kader 2018.  
 
Sturingsmogelijkheden 
In opdracht van het AO onderzoekt een werkgroep onder leiding van Miranda Vink naar alternatieve 
sturingsmogelijkheden in plaats van sturen op de plafonds. De werkgroep verwacht in oktober met een 
advies te komen.  
 
In relatie met sturing is monitoring van groot belang. Voorwaarde hierbij is dat de cijfers zo up-to-date 
mogelijk zijn. Vanuit bedrijfsvoering wordt gekeken of de afspraken met aanbieders ten aanzien van het 
berichtenverkeer concreter kunnen worden gemaakt en gehandhaafd. Verder worden de analyses op de 
zorgvraag in de kwartaalrapportages uitgebreider zodat er meer kennis is over zorgpaden en eventuele 
alternatieven. 
 


