
   
 

 
  

 

Bijeenkomst Zorginkoop Jeugd 2018 14-02-2017 
 
Henriëtte Bleumink, belangenbehartiger Zorgbelang Fryslân, heet iedereen welkom. Het is 
een gemêleerd gezelschap. Er zijn mensen aanwezig van adviesraden van gemeenten en 
cliëntenraden uit de jeugdhulp.  Zij vertelt iets over de Denktank Jeugd waarin 
cliëntvertegenwoordigers zitting hebben en het wensenlijstje die de Denktank elk jaar maakt. 
Het doel voor deze avond is het ontwikkelen van een thermometer vanuit cliëntperspectief. 
Deze thermometer kan Sociaal Domein Fryslân (SDF) gebruiken bij het inkopen van jeugdhulp. 
 
André de Jong vertelt over zijn werkzaamheden. Hij werkt voor de gemeente De Fryske 
Marren als beleidsmedewerker Jeugd. Belangrijk om te weten is dat hij niet voor SDF werkt. 
SDF is slechts een middel om het inkooptraject in te regelen. De criteria voor het inkopen van 
(jeugd-)zorg zijn nog dezelfde als in 2014: 

• Thuis wonen, tenzij… 

• Ondersteuning in de eigen wijk/omgeving 

• Ondersteuningsbehoefte staat centraal 

• Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve hulpverlening 

• Zorgvraag is leidend 

• Ontzorgen, niet meer en niet langer dan nodig is 

• Integrale hulpverlening 

• Resultaten staan centraal 
 
Daarnaast hebben ze een onoverzichtelijk registratiesysteem geërfd met meer dan 300 codes. 
Dit is niet werkbaar en daarom is opnieuw gekeken naar het inkoopproces. Dit heeft 
onderstaand traject van de cliënt (Jeugd en Wmo) naar voren gebracht. André de Jong geeft 
hierbij een informatieve presentatie van de opbouw van dit traject. 
 
 



   
 

 
  

 

 
 
 
 
1. Welke ondersteuning is er nodig? 
Bij het vinden van de juiste ondersteuning gaat men uit van wijk- & gebiedsteams met goed 
opgeleide en ervaren  professionals, waarbij er een visie is op het profiel van de professional. 
Er wordt in deze fase bepaald welke zorg het lokale team zelf kan leveren of wat lokaal kan 
worden geleverd. Mocht een cliënt in aanmerking komen voor aanvullende en/of 
specialistische ondersteuning, wordt dit in nauwe samenwerking met de huisarts en andere 
verwijzers besproken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een verwijsmatrix die gericht is op 
het definiëren van resultaten. Dit wordt vervolgens vastgelegd in een ondersteuningsplan 
waar de ondersteuningsbehoeften worden vermeld.  
 
2. Wat is daarvoor nodig? 
Hiervoor is specialistische en/of aanvullende hulp nodig die aansluit bij de lokale behoefte. 
Hierbij staat de gemeente centraal en ondersteunt de regionale samenwerking. De regionale 
samenwerking biedt inkoopkracht, innovatiekracht en het spreken van één 
gemeenschappelijke taal ten aanzien van profielen en clusters. Hierdoor blijft er voor de cliënt 
een keuzevrijheid en voor de professional de ruimte om het ‘hoe’ te bepalen. Er wordt wel 
ingezet op resultaatgericht inkopen. Niet wat je doet, maar wat je bereikt staat centraal.  
De residentiele zorg wordt afgebouwd en er wordt ambulante ondersteuning ingekocht, met 
een vast budget per cliënt en traject om het resultaat te bereiken. Hierin wordt onderscheid 
gemaakt in tarieven naar profiel en intensiteit. Anders dan voorheen kunnen aanbieders die 
voldoen aan de juiste accreditatie zich doorlopend inschrijven. Hierbij is er geen afnameplicht 
door gemeenten. 
 



   
 

 
  

 

Het gebiedsteam bepaalt de inzet en invulling. De 24 gemeenten kunnen een check doen op 
de kantelpunten en intensiteiten. Hierbij wordt het voorbeeld van West-Brabant West en 
Amsterdam genoemd. Zie onderstaande links voor meer informatie. 
 
3.  Welke resultaten zijn bereikt? 
Er wordt, door middel van dit nieuwe inkooptraject, vooral ingezet op meer transparantie 
voor gemeenten, cliënten en lokale teams. Hierbij kan er beter geanalyseerd worden op 
resultaten en een individueel zorgplan breed/integraal bekeken worden.  
Aanbieders worden vooraf niet geïnformeerd. De informatie ten aanzien van de profielen 
wordt bepaald in de beleidsstukken en het inkooptraject. Een zorgaanbieder kan hierop 
inschrijven. Wel is er een zelfcorrigerend systeem opgezet, door middel van het bijhouden van 
hoe vaak een traject niet is geluk, oftewel hoe vaak het doel niet is gehaald. Het gaat dus om 
het resultaat en niet om het proces. 
 
Een belangrijk punt binnen de Jeugdwet is de overgang van 17 naar 18 jaar. Oftewel de 
overgang van Jeugdwet naar Wmo. Jelmer Staal van het project ’18-/18+ Soepele Overgang’ 
vertelt over het belang hiervan. De grens van 18 jaar, zou niet meer moeten zijn dan een 
verjaardag. Geen harde knip tussen wel of geen (jeugd-)zorg. Door inkoop kan dit worden 
voorkomen, als zorg ook ingekocht kan worden via de Wmo, kan het gat worden gedicht. 
Toekomstafspraken als de jongere 17 jaar wordt, kunnen hierbij helpen.  
 
In twee groepen worden vragen bedacht die voor de thermometer van belang zouden kunnen 
zijn. Nadat deze vragen zijn bedacht werden een aantal vragen plenair behandeld. Er bleven 
nog een heleboel vragen onbeantwoord liggen. Daarom is er gekozen voor een 
vervolgbijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op 23 maart om 18.30 uur op het gemeentehuis 
van gemeente De Fryske Marren te Joure. 
 
Een aantal aandachtspunten: 

• Voorkomen kun je vaak niet, je moet erop tijd bij zijn. Het belang van de intake. 

• Niet aanbod- , maar resultaatgericht 

• Het kind niet alleen van de stoornis afhelpen, maar ook verder begeleiden 

• 80% van de Jeugdhulp betreft niet-complexe zaken. Inzet op ambulante zorg of 
tijdelijke opvang elders; het kind in het gezin houden. Ouders houden de regie 

• Vaste prijzen, concurreren op resultaat, niet op prijs alleen. Geen uurtje, factuurtje. 

• Marktconsultatie. Geen producten, maar maatwerk en creativiteit. In de Jeugdwet 
staan de zaken, waaraan de zorgaanbieder moet voldoen. Deze partij blijft 
verantwoordelijk voor het gehele zorgpakket. 

• Apart financieren mogelijk bij een zorgaanbieder zonder contract. Ga in gesprek met 
de gemeente wat de mogelijkheden zijn. 

• De GGZ merkt op dat door bezuinigingen er meer verzakelijking is opgetreden. 
Hulpverleners hebben minder tijd dit kan de hulpverlening nadelig beïnvloeden. 

• Uit cliënttevredenheidsonderzoeken is gebleken dat er soms jeugdigen tussen wal en 
schip vallen. 

• De GGZ is bezig met het maken van een “App” ten behoeve van de 
cliënttevredenheid. 



   
 

 
  

 

• De scholen worden niet in dit traject meegenomen. Wel zal er voorlichting volgen. 
 
Vragen inventarisatie in de tweede ronde aan de zorgaanbieder door de zorginkoper vanuit 
cliëntperspectief. Deze vragen vormen de basis voor de thermometer. 

• Zorgaanbieder bepaalt het arrangement. Wat als zorgzwaarte moet wijzigen i.v.m 
problematiek en zorgaanbieder kan dit niet waarmaken?  

• Hoe worden de pleeggezinnen gezien binnen dit traject als bedden?  
• Verklaring van goed gedrag.  
• Wordt er gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen? En wat zijn de ervaringen?  
• Afbouwen bedden, betekent die kinderen buiten provincie?  

• Hoe wordt het proces ingevoerd? Toch niet op 1 moment?  
• Als het doel niet omschreven kan worden ( vak 1 ) wat dan? IVH – 7 ?  
• Wie doet de intake in vak1? Generalist of anders...  
• Regelmatig meten door CTO of CEO?  
• Ouder is hoofdregiehouder. Wat als ouder(s) zelf tot de LVB-groep hoort?  
• Heeft u ervaring met de doelgroep?  
• Wat is uw drive om dit werk te doen?  ( visie )  
• Heeft u een klachtenprocedure en hoe ziet die eruit?  
• Als ouders een goede zorgaanbieder weten die geen contract heeft kan dat?  
• Gaat het budgetplafond eraf?  
• Wie werkt samen met de school? Zorgaanbieder? Wijkteam?  

• Is er een klachtenregeling?  
• Kunt u garanderen dat de cliënt niet steeds een andere hulpverlener krijgt.  
• Welke eerdere resultaten heeft de zorgaanbieder geboekt.  
• Heeft de cliënt een vrije keuze voor elke hulpverlener  
• Hoe wordt het belang van de cliënt gewaarborgd?  
• Welke deskundigheid heeft de organisatie?  
• Specialiteit en ervaring  
• Deskundigheid personeelsleden  
• Voorbeelden / reflecties geslaagde opdrachten  
• Financieel gezond bureau  

• Breed netwerk?  
• Wanneer en op welk tijdstip start mijn hulpverlening ( wachtlijst )  
• Visie op zorg   
• Inkoper zou via casus moeten kunnen toetsen hoe behandeling werkt  
• Gedichte opleiding  
• Geschoold op welk gebied?  
• Welke specialiteit?  
• Behandelingsplan  
• Verklaring van goed gedrag  
• Behandelingsplan wel duidelijk?  

• Tijdsduur?  
• Behandelsucces  
• Duidelijke vorm van cliëntenparticipatie ( ouder en familieraad en cliëntenraad )  
• Transparantie over eventueel in te schakelen hulpen ( overleg ouders )  



   
 

 
  

 

• Flexibiliteit mbt tijd waarin behandeling plaats vindt. Dwz in overleg met ouders/ werk  
• Mogelijkheid van inschakelen sportclubs, verenigingen e.d. in het systeem.  
• Ouders zo veel mogelijk mee laten doen ( als ze er toe in staat zijn ) en op welke wijze?  
• Garantie inbouwen dat in geval van faillissement of i.d het traject niet wordt verstoord.  
• Het belang van de cliënt staat ten alle tijde voorop. Kosten zijn ondergeschikt aan de 

behandeling door ervaringsdeskundige vastgesteld.  
• Eisen aan zorgaanbieder. Aan het gehele zorgtraject moet een goede communicatie 

en bejegening voorop staan. Niet puur zakelijk.  
• Wie is de regievoerder als gebiedsteam inzage wil in het proces?  
• Is continuïteit van geleverde zorg gewaarborgd? ( bijv. Wisseling behandelaar of 

aanpak reorganisatie).  
• Behandeling in eigen regio cliënt?  
• c.p. en CGO of CTO  
• Transparantie financiële verslagen  
• Heeft de behandelaar voldoende kennis en juiste aanpak om ingekochte zorg te 

verlenen?  
• Privacy regelement. Hoe borgt u vertrouwelijk omgaan met de gegevens?  
• Hoe en hoe vaak houdt u ouders op de hoogte? Hoe betrekt u ouders erbij?  
• Is een second opinion mogelijk?  
• Goed luisteren naar kind en ouders.  
• Duidelijk plan opstellen met kind en ouders  

• Tevredenheid van cliënten meten.  
 
Websites 
Sociaal Domein Fryslân: 
https://www.sdfryslan.nl 
West-Brabant West: 
https://www.jeugdhulpwbw.nl 
Amsterdam: 
https://www.zorgomregioamsterdam.nl 
 
Met dank aan 
Luit van Dam, Voorzitter Adviesraad Wmo Tytsjerksteradiel, Matthijs Sikkes 
belangenbehartiger AVI en Femke Groenendal, stagiaire Zorgbelang Fryslân, voor hun bijdrage 
bij het schrijven van het verslag. 
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