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Wat hebben onze inwoners aan dit inkooptraject
Inkoop als instrument om inhoudelijke doelen te realiseren

De inwoners en hun leefwereld

Ondersteuning/preventie als dat nodig is

• Opgave
• Visie/Beleid
• Beleid vormt randvoorwaarden 

voor uitvoering. In de uitvoering 
maak je het verschil.

• Wat is er nodig om de doelen 
voor onze inwoners te realiseren?

• Inkoop, verordening, begroting, 
leersysteem, etc. als instrument



Inwoners

Beleid en organisatie 
sociaal domein

Aanbesteding 
jeugdhulp

Leefwereld van de inwoners
Brede blik op het sociaal domein

Aanbesteding jeugdhulp als 
instrument

ondersteuning

meedoen faciliteren

de basis

Aantal inwoners

Transformatie 

voorzieningenaanbod

Veranderend opdrachtgeverschap

Eigen kracht samenleving

De faciliterende overheid



Transformatiedoelen jeugdwet

1. Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen 
mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun 
sociale netwerk

2. De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren
3. Eerder de juiste hulp op maat te bieden om jeugdigen en gezinnen zo 

snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk hulp te 
bieden met aandacht voor (kosten)effectiviteit van de geboden hulp

4. Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt van één gezin, 
één plan, één aanspreekpunt

5. Meer ruimte voor de professionals om eerder de juist hulp te bieden 
door vermindering van regeldruk.

Knelpunten oude stelsel:
• Te versnipperd
• Samenwerking rond gezinnen 

schoot tekort
• Druk op gespecialiseerde zorg 

wat te groot
• Uitgaven bleven stijgen



Wat willen we bereiken
• Het verschil maken voor onze inwoners.
• Ondersteuning in het sociaal domein zo 

inrichten dat deze aansluit bij wat een 
inwoner nodig heeft. 

• Jeugdigen kunnen gezond en veilig opgroeien 
en hun talenten ontwikkelen om nu en later, 
naar vermogen, deel te nemen en bij te 
dragen aan de maatschappij.

Knelpunten

Transformatie 
doelen

Gewenst 
resultaat/
lokale visie

Vertaling naar 
integrale opdracht/
inkoop



Visie op 
Integrale opdracht jeugdhulp 

Laagdrempelige toegang

Samenhangend oplossingsgericht aanbod (vraag gestuurd)

Integrale samenwerking in het veld

Perspectief inwoner/cliënt in zijn leefomgeving

Tijdige en passende ondersteuning  (ook preventief)

Dekkend jeugdhulp aanbod door één herkenbare partij

JGT Kernteam

Toegang OndersteuningKeten

Een oplossing/ondersteuning die werkt!

Aanbieder 
weet hoe!

Basis van 
contract/ver 
antwoording

Positie cliënt

Partnership

Vast bedrag 
per jaar

Minimale 
bureaucratie



Dekkend jeugdhulp aanbod

Laagdrempelige toegang

Dekkend jeugdhulp aanbod door één herkenbare partij

JGT Kernteam

ZIN + PGB

Eigen uitvoering met ruimte voor 
flexibiliteit

Positie kleine jeugdhulpaanbieders



Wens van de inwoner centraal in de opdracht en 
gewenst resultaat

• Herkenbaarheid

• Eigen regie en steun vanuit het sociaal netwerk

• Maatwerk

• Integraal

• Keuzevrijheid

• Tijdig en lokaal

• Continuïteit

• Rechtspositie

• Voor en door inwoners





Overgangsregeling cliënten

Overdracht van dossiers JGT/kernteam per 1 januari 2018

Cliënten in specialistische zorg maken in principe lopend traject af bij huidige 
aanbieders
(financiële) verantwoordelijkheid overgangsregeling gemeente tot 1-8-2018

1. Geen onnodige breuk in continuïteit voor cliënten
2. Duidelijke en eenvoudige regeling voor cliënten, aanbieders en ketenpartners
3. Geen onnodige onrust onder cliënten en jeugdhulpaanbieders
4. Voldoende tijd voor jeugdhulpaanbieder om overgangsregeling zorgvuldig uit 

te voeren

Reikwijdte opdracht

JGT/kernteam
Nieuwe cliënten  specialistische jeugdhulp vanaf 1-1-2018
(financiële) verantwoordelijkheid álle cliënten vanaf 1-8-2018



Budget, contractduur en proportionele risicoverdeling
Bij populatiebekostiging

Vast budget per jaar (populatiebekostiging)

Invloed op hoogte budget (gunningscriterium)

Inventarisatie interventies en mogelijkheden efficiencywinst

Duur van de overeenkomst:
• Continuïteit voor inwoners en aanbieders
• Transformatie moet kunnen renderen

4 jaar met 2x mogelijkheid tot  2 jaar verlengen



Interventies en mogelijkheden efficiencywinst



Financieel rendement van transformatie
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• Verandering vanuit visie, ambitie en leiderschap

• Visie operationaliseren. Loskomen van bestaande oplossingen.

• Uitwerking consistent tot in de puntjes

• Cliënt centraal in doel, proces en overgangsregeling

• Transformeren is continu leren, creëer ruimte voor de lerende professional

• Duidelijke koers bepalen. Invulling met partners 

• Complex veld met veel stakeholders. Zet stakeholders in positie

• Transformatie vraagt om investering vooraf, ook in het proces

• Beschouw ook bedrijfseconomische aspecten: hoe kom je tot een 
proportionele risicoverdeling en wanneer is investering voor een aanbieder 
interessant.   

• Realistische verwachtingen. Transformatie kost tijd.

• Veranderen betekent ook afscheid nemen en weerstand. 

• De kracht van het transformatieteam

Succesfactoren en leerpunten in deze aanpak




