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AGENDA | Klankbordsessies aanbieders over segment 1 en 2 – sessie 2

10:00 – 10:15 Welkom en terugblik 16 juni jl.

10:15 – 11:00 Toelichting inkoopstrategie segment 1

11:00 – 11:45 Toelichting inkoopstrategie segment 2

11:45 – 12:00 Hoe verder
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AANLEIDING | Vandaag is het doel om samen met jullie in te gaan op de voorgestelde 
inkoopstrategie voor segment 1 en 2, en samen van gedachten te wisselen

Voor de gemeenten geldt dat er zowel op inhoudelijk en financieel veel noodzaak bestaat om verbeteringen in de 
Jeugdhulp door te brengen in de komende jaren. Hierover gaan we vandaag graag met jullie in gesprek. 

Belangrijke vragen voor vandaag zijn: 
• Kunnen jullie je vinden in de voorgestelde inkoopstrategie in contouren?
• Hebben jullie aanvullingen en suggesties?

Graag lopen we vandaag stapsgewijs door de invulling van de inkoopinstrumenten heen. 
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TERUGBLIK 
SEGMENT 1
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THEORIE | De jeugdhulp is onder te verdelen in vijf (hoofd)doelgroepen, deze segmenten 
worden in dit document gebruikt in de opbouw van de analyse en de inkoopstrategie 
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# Segment Omschrijving Gebruikelijk aanbod

1 Hoog specialistisch / 
weinig voorkomend

Jeugdigen met zeer zware (multi-problem) 
problematiek die op meerdere domeinen van hun 
leven problemen ervaren (gezin, school welzijn, etc.) 
Het gaat hier vaak om dure en langdurige trajecten 
zoals intramurale behandelingen en intensieve 
ambulante substituten voor verblijf

Driemilieuvoorzieningen, intensief 
intramurale GGZ behandelingen, 
Jeugdzorgplus en intensieve ambulante 
substituten zoals MST, IHT, 
jeugdFACT

2 Wonen
Wanneer de thuissituatie geen veilige of passende 
woonomgeving voor een kind/jongere vormt moet er 
een alternatieve passende woonvorm gevonden 
worden die zo lang als nodig als thuis fungeert 

Pleegzorg, gespecialiseerde 
pleeggezinnen, gezinshuizen, 
woongroepen, kamertraining. 
zorgbroerderijen

3 Dagbesteding / 
Dagbehandeling 

Jeugdigen die gebruik maken van dagbesteding of 
dagbehandeling kunnen niet mee in het gewone of 
bijzondere onderwijssysteem, of kunnen gedurende 
de dag niet thuis blijven. Ze worden overdag of tijdens 
dagdelen opgevangen in gespecialiseerde 
voorzieningen

Dagbehandeling, dagbesteding, 
KDC’s, MKD

4 Specialistisch / veel 
voorkomend

Veel voorkomende / specialistische zorg voor 
jeugdigen met enkelvoudige of kortdurende 
problematiek. Het gaat om ambulante en/of 
poliklinische hulp. Vaak ligt de focus op het 
verbeteren van- of ondersteunen bij problematische 
opvoedingssituaties

Individuele begeleiding, enkelvoudige 
behandelingen, dyslexiebehandeling, 
poliklinische behandeling, JGGZ

5 Crisis Alle jeugdigen die te maken krijgen met een urgente / 
crisissituatie. Crisis is per definitie kortdurend

Crisisopvang, verblijf, ambulante 
crisisvoorzieningen en crisis pleegzorg
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THEORIE | Als we kijken naar het doorvoeren van verbeteringen focussen we ons op vier 
belangrijke instrumenten die we als gemeenten tot onze beschikking hebben 
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Instrumenten

Analyse

Uitvoering

Mandaat gezamenlijkheid

Ontwikkel-
potentieel

Markt-
analyse

Toegangs-
management

Leveranciers-
managementBekostiging

Contracteer-
cyclus

Leveranciers-
management

Materiele 
controle

Prestatie 
meting & 

rapportage

Toegangs-
management Projecten

Strategische doelen 

Contract
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TERUGBLIK | Bijna een kwart van de kosten van de jeugdhulp gaat naar vier procent van 
de cliënten
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Uitgaven per segment in % (2019) Aantal cliënten per segment (2019)

4%
8%

10%

77%

1%

Totaal: € 42,8 mln* Totaal: 4836 cliënten 

22%

15%

12%

50%

1%

2) Wonen1) Hoog 
specialistisch

5) Crisis3) Dagbehandeling 
en dagbesteding

4) Specialistisch/ 
veel voorkomend

* Op basis van de beschikbare data van Aspectu
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TERUGBLIK | In dit segment gaat het om jeugdigen met de zwaarste problematiek, dit 
betekent dat er ook zware vormen van jeugdhulp worden ingezet (met hoge kosten)
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Totaal in €’s en cliënten

Omschrijving segment

In de regio Noord Veluwe zijn er ongeveer 250 jeugdigen 
die te maken hebben met zeer complexe vraagstukken. De 
inschatting is dat het hier gaat om 150 tot 200 gezinnen. 
De werkgroep constateert dat dit een doelgroep is die klein 
genoeg is om bijzondere aandacht en energie in te steken. 
Hoewel het hier om een relatief kleine groep jeugdigen 
gaat (vier procent) gaat het hier wel om bijna een kwart (22 
procent) van de totale kosten in de regio. 

2018 2019

Uitgaven € 11,1 mln € 9 mln

Cliënten 258 
(waarvan 44 voogdij*)

253

Prijs per cliënt € 43.149 € 35.840

Producten naar % omzet (2019)

40%

20%

10%

9%

7%

14% Behandelgroep

Landelijke verblijf

Terreinvoorziening

JeugdzorgPlus

FACT

Overig (4)***  Verwachting dat per 2021 door wijzigingen in het woonplaatsbeginsel de cijfers 
lager uitvallen
** De overige producten die in dit segment vallen zijn GGZ verblijf, speciaal, 
landelijke GGZ en landelijke jeugdhulp
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83%17%
Top 5 aanbieders

35 overige
aanbieders

% omzet per aanbieder (2019)
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TERUGBLIK | De kern van het ontwikkelpotentieel draait rondom vier speerpunten, als 
deze zaken worden aangepakt worden grote stappen gezet in de gemeenten 
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Uit de inventarisatie van het ontwikkelpotentieel wordt opgemaakt dat er vier grote overkoepelende thema’s zijn die beter 
moeten. Het gaat hier om de volgende zaken

1. Op zorginhoudelijk vlak is er te vaak sprake van tussentijdse overplaatsingen en doorverwijzingen. Het kan niet zo zijn 
dat jonge inwoners met complexe problematiek meerdere keren worden doorgeplaatst. Jeugdigen moeten meteen op 
de juiste plek terecht komen; “van stepped care naar matched care”. Dit behoeft ook betere samenwerking met de GI.

2. In de regio wordt deze doelgroep te vaak intramuraal geholpen. Kinderen moeten zo thuis als mogelijk geholpen worden 
en hiervoor is het nodig dat er ambulante werkvormen beschikbaar komen voor onze inwoners

3. In de regio zijn er grote aanbieders voor wie de gemeenten slechts een klein percentage van de omzet 
vertegenwoordigen. De gemeenten willen toch graag ook met deze aanbieders een gevoel van “partnership” opbouwen 
waarin gemeenten en aanbieders zich verantwoordelijk voor kwaliteit en kosten

4. Het productenboek biedt op dit moment onvoldoende duidelijke handvaten voor de toegang 

Overkoepelend geldt voor de gemeenten dat de kosten binnen dit segment omlaag moeten
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TERUGBLIK | Om de kosten in dit segment te verlagen is inzetten op effectievere 
interventies de meest efficiënte keuze, dit leidt tot de inzet van minder tijdseenheden
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Kosten
Jeugdhulp

Kosten per 
Cliënt

Aantal
Cliënten

Aantal
tijdseenheden

Kosten per
eenheid

Behandelduur
Kwaliteit verwijzing
Soort behandeling
Voorkomen van erger
Ontdubbelen

Personeelskosten

Vastgoed kosten

Salarissen
Productiviteit
Functiemix
Overhead
Kapitaalslasten

Verbeterpotentie 
middellange termijn

Preventie
Problematiek van inwoners
Demografie
Toegankelijkheid Jeugdhulp
Normaliseren 
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TERUGBLIK | Om tot dit type verregaande afspraken voor aanbieders te komen is het 
mogelijk een goed idee om tot een partnership te komen 
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‘Regionale kernpartners’
• Voorrang bij innovatie projecten
• Kernpartner bij inhoudelijke vernieuwing
• Langdurige contracten
• Korte lijntjes met de wethouders
• Een mate van exclusiviteit

‘Lokale samenwerking’

1
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TERUGBLIK | In een regionaal partnership kunnen concrete afspraken worden gemaakt 
over de afname van de gemiddelde kosten per cliënt en de monitoring hiervan
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100%

60%

80%

70%

Gemiddelde
prijs per 
cliënt

2018

In regionaal 
partnership met 

aanbieders wordt 
een financieel 

transformatieplan 
opgesteld 

Sterke afname doordat er 
inhoudelijk grote 

verbeteringslagen voltrekken

2020 Ca 2024

Monitoring, innovatie, regulatie 
en transformatie die op gang 

komt

Effect transformatie/
afbouw intramuraal

90%

• In dit segment is het monitoren van de gemiddelde kosten per cliënt een effectieve methode om de voortgang van de transformatie 
te meten. Ambulantisering, normalisatie en systeemgerichte aanpakken zijn niet alleen inhoudelijk wenselijk maar zijn ook vanuit
kostenperspectief aantrekkelijkere aanpakken dan het huidige intramurale aanbod

• Samen met de grote aanbieders in dit segment worden concrete afspraken gemaakt over transformatie. Onderdeel daarvan is 
bijvoorbeeld een gezamenlijk uitgewerkt financieel transformatieplan. In dit plan is opgenomen welke intramurale voorzieningen 
worden vervangen door ambulant aanbod (substitutie); op welke termijn en tegen welke voorwaarden 

• Het financieren op basis van p*q biedt hier in de eerste jaren veel voordelen. Ten eerste maakt dit het monitoren van de gemiddelde 
kosten een eenvoudige exercitie. In de tweede plaats zorgt het er voor dat gemeenten en aanbieders hun aandacht kunnen 
focussen op de transformatie en ze niet een tot twee jaar bezig zijn met het inregelen van een nieuwe financiële 
afrekeningssystematiek. 
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INKOOPSTRATEGIE 
SEGMENT 1 
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STRATEGIE | Om de thema’s van het ontwikkelpotentieel aan te pakken wordt de 
volgende invulling van de instrumenten overwogen (1)

Instrument Invulling

Leveranciers-
management

• Door een beperkt aantal aanbieders te contracteren is het aanbod in dit segment voor tenminste 
80% gedekt

• Samen met deze aanbieders worden afspraken gemaakt over de gezamenlijke doelstellingen en 
over de benodigde innovatie en ontwikkeling. Dit doen we in partnership

• Afspraken doelen hier (bijvoorbeeld) op het gezamenlijk overeenkomen van een financieel 
transformatieplan, het ondertekenen van convenanten gericht op innovatie en de afname van de 
gemiddelde kosten per cliënt

• Om dit type afspraken te waarborgen dienen deze afspraken op bestuurlijk niveau gemaakt te 
worden en vindt monitoring óók op dat niveau plaats (naast reguliere monitoring)

Bekostiging Voor dit segment betreft de voorkeur financiering op basis van P*Q
• In de eerste plaats betreft het hier onvoorspelbare trajecten waarvoor trajectfinanciering nauwelijks 

toepasbaar is
• Daarnaast levert het niet veranderen van de bekostiging voordelen op, er blijft veel energie over om 

samen te investeren in transformatie en financiële afbouw. Voor de monitoring van de gemiddelde 
kosten per cliënt is p*q financiering het meest toepasselijke model.

• Als op termijn blijkt dat een andere mate van financiering hier wenselijk is wordt dat in 
gezamenlijkheid met de aanbieders ontwikkeld (bijvoorbeeld lumpsum, trajecten of 
maatwerkbekostiging)

1
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STRATEGIE | Om de thema’s van het ontwikkelpotentieel aan te pakken wordt de 
volgende invulling van de instrumenten overwogen (2)

Instrument Invulling

Toegang • Het gaat hier om cliënten met zeer complexe problematiek waarvoor er onderzocht wordt of zij 
samen met regionale aanbieders opgepakt kunnen worden

• Het heeft de voorkeur om tot een regionale werkwijze te komen voor de toegang. Op die manier 
kunnen gemeenten en aanbieders van elkaar leren en zijn de administratieve lasten voor beide laag

• Hoewel het gaat om een regionale werkwijze is het van groot belang dat deze werkwijze lokaal 
wordt ingezet, dichtbij cliënten en gezinnen 

• Gezien de problematiek van deze cliënten is het van belang dat de GI en de toegangen goed 
samenwerken

Contract • De inzet van dit instrumenten binnen dit segment is omvangrijk voor zowel aanbieders als 
gemeenten

• Het heeft daarom de voorkeur om voor de lange termijn samen te werken met een vaste groep 
partners. Er wordt verwacht dat zowel de gemeenten als de aanbieders investeren en innoveren 

• Hierbij is het nog denkbaar dat er ruimte wordt gecreëerd voor tussentijdse instroom- en uitstroom 
van aanbieders indien dit echt nodig blijkt 

1



Regio Noord Veluwe en Zeewolde │ Klankbordsessie segment 1 en 2 (sessie 2) │ Slide

TERUGBLIK 
SEGMENT 2
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TERUGBLIK | Jeugdigen die vanwege een onveilige thuissituatie elders moeten wonen 
komen in Noord Veluwe (gelukkig) vaak terecht in pleeggezinnen of gezinshuizen 
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De jeugdigen in dit segment zijn (tijdelijk) uit huis geplaatst 
(bijvoorbeeld omdat de thuissituatie onveilig is). In veel 
gevallen krijgen de kinderen in hun nieuwe (tijdelijke) 
thuisomgeving ook nog begeleiding en/of behandeling. Het 
gaat hier dan om ambulante aanpakken of zorg die wordt 
geleverd door de “ouders” zelf (gezinshuis). 

2018 2019

Uitgaven € 5,9 mln € 6,2 mln

Cliënten 460
(waarvan 130 voogdij)

464

Prijs per cliënt € 12.796 € 13.404

Producten

Uitgaven en aantal cliëntenOmschrijving

13%

36%
19%

10%

14%

8% Behandelgroep

Pleegzorg

Gezinshuis

Pleegzorg deeltijd

Kort verblijf/logeren

Overig (6)
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TERUGBLIK | In de regio zijn er een aantal kinderen die op behandelgroepen wonen, hier 
is behoefte aan alternatief duurzaam aanbod (zo thuis mogelijk)

17

Voor een klein deel van de cliënten in de regio geldt dat 
zij “wonen” op een behandelgroep. Hierbij speelt de 
vraag of het wenselijk is dat cliënten deze woonvorm 
wonen

Behandelgroepen

2018 2019
Uitgaven € 787.090 € 815.241
Cliënten 22 28
Prijs per cliënt € 35.777 € 29.116

Uitgaven en aantal cliënten

2

2018 2019
Uitgaven € 4,1 mln € 4,2 mln
Cliënten 307 302

Prijs per cliënt € 13.348 € 13.959

Uitgaven en aantal cliëntenPleegzorg, gezinshuizen en kamertraining

Logeer- en kortverblijf

2018 2019
Uitgaven € 787.402 € 857.165
Cliënten 150 156

Prijs per cliënt € 5.249 € 5.496

Uitgaven en aantal cliënten

Voor deze doelgroep zijn zowel grote gespecialiseerde 
aanbieders als kleine zorgboeren actief. Hier speelt de 
vraag aan welke eisen het aanbod en de verwijzingen 
moeten voldoen

Het aanbod voor pleegzorg, gezinshuizen en kamertraining 
is belegd bij vijf partijen. De samenwerking tussen de 
pleegzorgaanbieders is in de afgelopen jaren steeds beter 
geworden. Op dit moment is er nog wel een tekort aan 
aanbod, dat geldt ook voor het aanbod kamertrainingen. 
Het aanbod pleegzorg/gezinshuizen moet zoveel mogelijk 
beschikbaar zijn in de buurt van waar het kind opgroeide
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SEGMENTEN | Een stevig en duurzaam aanbod pleegzorg/gezinshuizen is van groot 
belang om verdere escalatie van zorg richting intramurale groepen te voorkomen
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Crisis 
opname

Behandel
groep

Crisis 
opname

Gezins-
vormen

Behandel
groep

JZ+

Thuis

Er gaat thuis 
iets mis

Terug naar 
huis

Ambulante 
zorg schiet 

te kort, 
nieuwe 
crisis

Plaatsing thuis 
niet meer 
mogelijk

Pleegzorg 
werkt niet

Problemen op 
de groep –
andere plek 

gewenst

Thuis

JZ+ als 
laatste 
optie

Sneller 
signaleren

Betere ambulante hulp 
(meer op maat, 

intensief waar nodig)

Betere begeleiding 
in de pleegzorg

Zorg op maat in 
behandelgroepen

Gezinsgericht 
werken

Opschaling in de keten, van ambulante hulpverlening tot zware intramurale opname

NB. In deze keten van escalatie heeft het niet uit huis plaatsen van kinderen met intensieve gezinsondersteuning 
indien mogelijk altijd de voorkeur boven uit huis plaatsingen. 
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TERUGBLIK | Om kinderen zo thuis mogelijk op te laten groeien moet het huidige aanbod 
worden verbetert en moeten er meer maatwerkalternatieven ontwikkeld worden

19

Uit de inventarisatie van het ontwikkelpotentieel wordt opgemaakt dat er tien grote overkoepelende thema’s zijn die beter 
moeten. Het gaat hier om de volgende zaken

1. Uithuisplaatsingen moeten zo goed als mogelijk worden voorkomen. Nieuw innovatief aanbod als beter alternatief voor 
uithuisplaatsingen van het kind dient samen met aanbieders ontwikkeld en opgezet te worden. Hierbij kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan uithuisplaatsing van het hele gezin of uithuisplaatsing van de ouders in plaats van het kind

2. Dit behoeft ook betere samenwerking met de GI
3. Jeugdigen worden nog te vaak overgeplaatst naar verschillende pleeggezinnen. O.a. de 18+ plaatsingen in 

pleeggezinnen worden hierdoor bemoeilijkt omdat er geen goede connectie is tussen de 18- en 18+ aanbieders. 
4. Het CJG moet op de achtergrond aanwezig blijven wanneer een jeugdige in een pleeggezin terecht komt o.a. op het 

gebied van monitoring. Hierdoor is er meer ondersteuning beschikbaar voor de pleegouders
5. Betreft de pleegzorg is er verbetering te realiseren op het gebied van gezamenlijke triage, ondersteuning van 

pleegzorgouders en de groei van het aanbod
6. Kinderen horen niet in behandelgroepen te wonen, ieder kind heeft recht op een (t)huis. Wonen in behandelgroepen 

dient af te nemen 
7. Het proces om tot uithuisplaatsing kan transparanter. Het voorkomen van uithuisplaatsing is hierbij belangrijk. Dit 

behoeft nadere samenwerking tussen het CJG en de GI
8. Vrijwillig opvang aanbod (steunouders) dient samen met aanbieders opgezet en doorontwikkeld te worden. Logeren 

en kortdurend verblijf zijn nodig om ouders te kunnen ontlasten wanneer dit niet in het eigen netwerk lukt. De toegang 
heeft goede kaders nodig om te kunnen bepalen onder welke voorwaarden deze producten ingezet mogen worden

9. Maatwerk voor de jeugdigen ontbreekt nog te vaak. Er wordt te weinig gekeken naar het perspectief van het kind en of 
het kind op de juiste plek zit. Daarnaast ontbreekt er ook passend aanbod voor jong volwassenen richting 
zelfstandigheid

10. In dit segment vindt upcoding plaats. Gedurende het proces wordt te weinig gekeken naar mogelijkheden van 
afschaling
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INKOOPSTRATEGIE 
SEGMENT 2
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STRATEGIE | Om de thema’s aan te pakken wordt de volgende invulling van de 
instrumenten overwogen (1)

Instrument Invulling

Leveranciers-
management

• De samenwerking met- en tussen pleegzorgaanbieders is overwegend goed. In de komende jaren 
wordt gestreefd naar nog betere samenwerking met het voorstel om pleegzorgaanbieders ook 
gezamenlijk de triage- en werving en selectie uit te laten voeren. Dit heeft veel voordelen waar het 
lokale pleegzorg, netwerkpleegzorg, samenlevingsopbouw en kortere wachtlijsten betreft 

• Voor behandelgroepen wordt met de aanbieders samen gekeken hoe er alternatief aanbod 
ontwikkelt kan worden. Uitgangspunt is dat kinderen (zo) thuis als mogelijk wonen. Wonen in 
behandelgroepen is dan relatief onwenselijk 

• In dat kader wordt samen met aanbieders gezocht naar alternatieven voor de uithuisplaatsing van 
kinderen. Hierbij wordt gedacht aan tijdelijke uithuisplaatsing en behandeling van gezinnen of de 
uithuisplaats van (een) ouder(s)

• Logeren- en kortverblijf kan heel goed zijn maar er kan ook sprake zijn van overmatig gebruik. Het is 
belangrijk dat logeren alleen terecht wordt ingezet, dan kent het veel voordelen. Hier wordt het 
aantal aanbieders mogelijk gemaximaliseerd

Bekostiging • Wonen is zelden een segment waarop bezuinigd kan worden. In veel gevallen is het een goedkoper 
(uitstroom)alternatief voor segment 1. Daarnaast is het duurzaam (als kinderen eenmaal ergens 
wonen is het de bedoeling dat ze hier langdurig kunnen blijven)

• Voor de financiering is p*1 (tarief maal etmaal) een logische bekostigingswijze. 
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STRATEGIE | Om de thema’s aan te pakken wordt de volgende invulling van de 
instrumenten overwogen (2)

Instrument Invulling

Toegang • Gezien het voorstel om intensiever samen met werken met en tussen pleegzorgaanbieders o.a. op 
triage is het logisch dat de lokale toegang hun werkwijze rondom verwijzingen naar woonaanbod op 
elkaar- en op de triage van de pleegzorgaanbieders aansluit

• Het lijkt waardevol om deze werkwijze regionaal vast te stellen en lokaal toe te passen 
• Van de toegang wordt gevraagd om in te zetten op het in een keer goed plaatsen van kinderen, het 

tussentijds overplaatsen van kinderen moet stoppen en de toegang moet hier regie op voeren (in 
samenwerking met andere verwijzers zoals de GI)

• In dit segment kan de toegang zich in hoge mate concentreren op normalisatie, 
samenlevingsopbouw en een inclusieve samenleving 

• Waar het kortverblijf- en logeren betreft is het belangrijk dat de toegang hier grenzen aan stelt 
(toelatingseisen en maximale duur)

• De toegang (CJG) blijft langer op de achtergrond aanwezig wanneer een jeugdige is geplaatst in 
een gezin. Enerzijds zodat de jeugdige goed in beeld is, anderzijds zodat de pleegouders goed 
worden ondersteund

Contract • De voorkeur gaat uit naar een gesloten langdurig contract mits er een genoeg aanbod kan worden 
gefaciliteerd door de huidige aanbieders (in samenwerking met de gemeenten) om alle jeugdigen te 
kunnen plaatsen. Wanneer dit niet van de grond lijkt te komen, dan kan er overwogen worden om 
het contract weer open te stellen 

• Voor wat betreft de producten kamertraining en reguliere woongroepen lijkt een open model 
aantrekkelijk aangezien in deze regio het aanbod van deze producten te beperkt is. Hiervoor geldt 
dat ook de huidige aanbieders de kans krijgen deze producten aan te bieden.
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HOE VERDER | De opmerkingen en input van vandaag zullen meegenomen worden en de 
inkoopstrategie Jeugdhulp wordt aangescherpt waar nodig

De input die is opgehaald in deze klankbordsessie zal meegenomen worden en de strategie zal worden aangescherpt. Op 
korte termijn zullen de presentaties, de verslagen van de klankbordsessies en de aangescherpte inkoopstrategie 
Jeugdhulp openbaar worden gemaakt zodat ook de aanbieders die niet bij deze klankbordsessies aanwezig waren deze 
in kunnen zien. 
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