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Inleiding 
 
In 2015 zijn de Jeugdhulp taken van het Rijk overgekomen naar de gemeenten, daarbij was 

sprake van een bezuiniging van 15%. Gezond, kansrijk opgroeien en meedoen aan de 

maatschappij zijn de kerndoelstellingen van de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp 

Rijnmond. In de periode 2015 tot en met 2017 is de aandacht uitgegaan in het voor cliënten zo 

goed en soepel mogelijk vormgeven van deze overgang. Daarnaast is veel geïnvesteerd in het 

opzetten van de lokale teams en welzijn op wijkniveau. Wachtlijsten zijn teruggedrongen door 

in 2016 twee miljoen extra beschikbaar te stellen voor de crisishulpverlening en voor 2017 

hebben de gemeenten de bezuinigingen op het budget Jeugdhulp van het Rijk voor 9 miljoen 

euro gecompenseerd. Voor 2017 en 2018 is er een extra investering van 2.5 miljoen euro per 

jaar voor innovatieve projecten die tot doel hebben om kinderen sneller in een normale situatie 

te laten kunnen opgroeien en wachttijden terug te brengen. Ondanks deze maatregelen zijn er 

de afgelopen twee jaar jongeren geweest met complexe problematiek die waarvoor niet direct 

passende hulp beschikbaar was. Ervaren professionals uit het veld hebben deze hulpvragen 

beoordeeld en er is, bovenop het budget, maatwerk geleverd.  

 

Voor de komende jaren gaan de samenwerkende gemeenten Rijnmond aan de slag om de 

Jeugdhulp verder te ontwikkelen. De huidige systematiek van zorg inkopen en bestellen is een 

‘erfenis’ vanuit de verschillende segmenten (jeugd & opvoeding, j-GGZ en AWBZ) die met de 

decentralisatie zijn overgekomen. Hierdoor is een ingewikkeld en weinig flexibel 

inkoopsysteem met meer dan 800 te bestellen producten ontstaan. Deze manier van werken is 

nodeloos ingewikkeld en doet onvoldoende recht aan de wensen van de cliënt en het veld. 

Met ingang van 2018 zal de productgerichte systematiek plaatsmaken voor resultaatgericht 

werken; lokale teams zullen dan in arrangementen gaan indiceren. De zorgaanbieder is straks 

verantwoordelijk voor het leveren van integrale zorg voor de cliënt. Hiermee zal voorkomen 

worden dat cliënten tussen wal en schip raken en is er voor de cliënt één aanspreekpersoon. 

Bij complexe problematiek geeft deze werkwijze de zorgaanbieder de mogelijkheid om, vanuit 

zijn inhoudelijke expertise, de passende zorg te leveren. Het is de gemeente die vaststelt ‘dat’ 

er hulp nodig is en wat de bandbreedte van deze hulp is, het is vervolgens de aanbieder die 

bepaald ‘wat’ de best passende hulp voor de cliënt is. Uiteraard verloopt dit proces in nauwe 

samenwerking met de cliënt. 

 

Aanbesteding Jeugdhulp 

Het brede veld van aanbieders van Jeugdhulp zijn in voorbereiding van de aanbesteding vanaf 

begin 2016 intensief betrokken. Er zijn inhoudelijke werkgroepen geweest op de constructie 

van het model en de beprijzing daarvan, alsook meerdere grote algemene bijeenkomsten. In 

een open Europese aanbestedingsprocedure zijn de beste zorgaanbieders geselecteerd. 



Deze selectie vond plaats op basis van kwaliteit. Concurrentie op tarief heeft geen rol 

gespeeld; de tarieven zijn vastgesteld door de 15 samenwerkende gemeenten. De opdrachten 

zijn in 6 percelen in de markt gezet. Per perceel is een inschatting gemaakt welk volume 

noodzakelijk is en hoeveel aanbieders minimaal nodig zijn. Het is beleid om per perceel 

meerdere aanbieders te krijgen, op deze wijze ontstaat diversiteit en keuzevrijheid voor de 

cliënt.  

Mede door de intensieve voorbereiding hebben de aanbieders de opdracht goed opgepakt en 

is er door hen breed ingeschreven. De inschrijvingen laten zien dat aanbieders uitvoerig en (in 

de meeste gevallen) volledig invulling hebben gegeven aan de eisen uit het bestek. Vooral het 

onderdeel integrale levering heeft veel aandacht van de aanbieders gekregen. Er zijn 

combinaties en clusters van verschillende aanbieders ontstaan die integrale levering mogelijk 

maken. Daarmee is goed voldaan aan de vooraf gestelde doelen van de aanbesteding. De 

aanbieders met een dekkend integraal aanbod die het hoogst scoorden op kwaliteit zijn 

geselecteerd. Het bestaande zorglandschap zal hierdoor veranderen. Sommige aanbieders 

gaan substantieel terug in volume, andere partijen krijgen juist meer volume. Aanbieders die er 

niet in geslaagd zijn om een integraal aanbod te offreren staan voor de uitdaging om 

afspraken te gaan maken met de gegunde partijen om in de rol van onderaannemer hun 

bijdrage te kunnen leveren. Herverdeling van het volume vraagt extra aandacht om deze 

overgang soepel te laten verlopen. Vanuit de Jeugdwet is de gemeente (in casu de GR) 

verantwoordelijk voor een voldoende en dekkend aanbod van Jeugdhulp, vanuit die 

verantwoordelijkheid zal de GR scherp monitoren of de aanbieders er in slagen hieraan te 

voldoen en bij te sturen waar nodig. 

Contracten 

De contracten hebben een looptijd van drie jaar, met tweemaal de mogelijkheid tot verlenging 

met één jaar. Voor bestaande cliënten is in 2018 voorzien in zorgcontinuïteit. Kinderen en 

gezinnen die nu al hulp ontvangen, kunnen in 2018 hun traject afmaken met hun vertrouwde 

aanbieder. Ook als met deze aanbieder in de nieuwe situatie geen contract is afgesloten. De 

aanbesteding markeert de omslag van een inspanningsgerichte systematiek - waarbij 

producten centraal staan - naar inkoop en afrekening op resultaten. Deze manier van inkopen 

is van toepassing op het complete aanbod van specialistische Jeugdhulp, behalve de 

crisishulp en de jeugdbescherming en jeugdreclassering (JBRR). Vanaf 1 januari 2018 gaan 

de geselecteerde aanbieders op de nieuwe, resultaatgerichte manier aan de slag.  

Welke zorgaanbieders doen in 2018 mee? 

Vanwege het grote aantal cliënten, de omvang van het budget en de noodzakelijke diversiteit 

in hulpaanbod is het benodigde volume aan hulp en het beschikbare budget verdeeld over een 

aantal inhoudelijk te onderscheiden percelen: 

A. Pleegzorg 

B. Opname (bed & behandeling 

C. Langdurig verblijf 

D. Steun, hulp of behandeling overdag 

E. Ambulante hulpverlening in de thuissituatie 

F. Crisishulp 

Voor de opdrachten B, C, E, F en de lokale opdrachten is het budget beperkt. Contractueel is 

vastgelegd voor welk volume (van gerealiseerde hulp) gedeclareerd mag worden. Hulp die 

verleend wordt boven deze afspraken, wordt niet vergoed. Aanbieders van Jeugdhulp moeten 

melden wanneer tachtig procent van deze afspraken is bereikt. 

De planning voor de voorlopige gunning is als volgt: 

Opdrachten A en F: voorlopige gunning op 17 juli 

Opdrachten B en C: voorlopige gunning op 1 augustus 

Opdrachten D en E: voorlopige gunning op 15 augustus 



Op http://www.jeugdhulprijnmond.nl/inkoop-2018/voorlopigegunning zal de informatie komen 

te staan m.b.t. de voorlopige gunning. 

 

  

http://www.jeugdhulprijnmond.nl/inkoop-2018/voorlopigegunning


BIJLAGE 1: ACHTERGRONDINFORMATIE 

 

Waarom resultaatgerichte Jeugdhulp? 

Resultaatgerichte Jeugdhulp gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling om 

zoveel mogelijk kinderen kansrijk, veilig en gezond op te laten groeien, hun talenten te laten 

ontwikkelen en hen naar vermogen te laten deelnemen aan de samenleving.  

De belangrijkste voordelen van deze resultaatgerichte manier van werken zijn: 

• de nadruk ligt op het resultaat in plaats van op de te leveren inspanning. Daardoor 

wordt de hulp effectiever; 

• integrale levering voorkomt dat meerdere trajecten met onduidelijke coördinatie naast 

elkaar lopen; 

• duidelijke positionering van opdrachtgeverschap voor de lokale teams; 

• meer ruimte voor aanbieders en professionals om te bepalen hoe het resultaat het 

beste bereikt kan worden; 

• prikkel om tijdig af te schalen of andere oplossingen te zoeken; 

• eenvoudige, doeltreffende facturatie, betaling en verantwoording; 

• transformatie aanbod: betere, meer samenhangende hulp tegen een reële prijs in 

plaats van langlopende, opeenvolgende specialistische producten; 

• ondersteunend aan de transformatieopgave van de gemeente. 

Wat houdt resultaatgerichte Jeugdhulp in? 

Resultaatgerichte Jeugdhulp betekent voor ouders en kinderen in de 15 samenwerkende 

gemeenten Jeugdhulp Rijnmond dat de lokale teams, na de vraaganalyse, op drie 

resultaatgebieden doelen formuleren: 

R1. steunen van het sociaal en persoonlijk functioneren van de jeugdige 

R2. herstel, vermindering of stabilisatie stoornis van de jeugdige 

R3. opvoeding, versterken mogelijkheden van de ouders 

Waar nodig kunnen de resultaatgebieden worden aangevuld met de ondersteuningselementen 

(O): 

O1. vervangende opvoeding 

O2. daghulp of dagbesteding 

O3. mantelzorgondersteuning 

Combinaties van resultaatgebieden en eventuele ondersteuningselementen vormen samen 

het Jeugdhulparrangement. De aanbieders verplichten zich om de benodigde hulp integraal te 

leveren. Per cliënt is één aanbieder aanspreekbaar op de geboden hulp. Een aanbieder kan in 

de uitvoering gebruik maken van onderaannemers als dat nodig is. De hoofdaannemer draagt 

altijd de volle verantwoordelijkheid voor de inzet van de hulp. Integrale hulp biedt cliënten 

helderheid, vermindert inzet van meerdere hulpverleners tegelijk in een gezin en is 

kostenefficiënt.  

 

Van dit model is een korte animatie gemaakt. Deze animatie is te vinden op 

http://www.jeugdhulprijnmond.nl/inkoop-2018/ 

  

Huisartsen 

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het opzetten van de lokale teams, deze teams 

werken in toenemende mate samen met de huisartsen in hun wijk. Het heeft om inhoudelijke 



redenen de voorkeur dat cliënten die hulp nodig hebben dit is samenspraak tussen huisarts en 

het lokale team organiseren. Het lokale team kijkt breed en hier is ook WMO expertise 

beschikbaar. Als cliënten geen bemoeienis van het lokale team willen blijft het mogelijk om via 

de huisarts Jeugdhulp te ontvangen. In dat geval kan de huisarts de cliënt doorverwijzen naar 

een zorgaanbieder. Alleen gecontracteerde zorgaanbieders kunnen zorg declareren. De 

desbetreffende zorgaanbieder heeft dan wel de verplichting om breed te screenen en, als dat 

nodig is, zorg te dragen voor brede hulp en de coördinatie daarvan.  

Implementatie 

De omslag naar een resultaatgerichte systematiek is een grote opgave. Het vraagt van de 

wijkteams en de aanbieders een andere manier van werken. Door de implementatie in 

regionaal verband op te pakken kan effectiever en efficiënter worden gewerkt. Dit biedt voor 

alle partijen meerwaarde.  

Om (over)zicht te houden op de voortgang is een regionale bestuurlijke werkgroep 

implementatie opgericht. Deze werkgroep monitort de voortgang van de implementatie. De 

gemeenten hebben gezamenlijk een implementatieprogramma vastgesteld met zeven sporen: 

1. ondersteuningsplan en leveringsopdracht (minimaal pakket, elementen, set 

indicatoren) 

2. afwegingskader toeleiding (resultaatgebied, intensiteitstrede, duur); 

3. casusregie en escalatie 

4. berichtenverkeer, facturatie en betaling 

5. resultaatsturing, contractmanagement en kwaliteit (geschillen en signalen) 

6. opleidingen en ontwikkeling 

7. publiekscommunicatie 

Sturing en verantwoording 

De aanbieders leveren informatie over hun prestaties met behulp van de landelijk 

gedefinieerde prestatie-indicatoren. Dit doen zijn niet per individuele cliënt maar over alle 

cliënten gezamenlijk, in combinatie met uitgaven per cliënt, die zij in een tijdvak behandeld 

hebben. De komende jaren wordt toegewerkt naar een systeem waarin aanbieders op hun 

prestaties beoordeeld en (deels) gefinancierd worden. De prestatie-indicatoren zijn: 

• cliënttevredenheid 

• uitval 

• doelrealisatie  

• wachttijden 

Daarnaast wordt informatie meegenomen over de ervaringen van het lokale team met de 

desbetreffende aanbieder. 

Meer informatie 

Meer informatie over de resultaatgerichte inkoop Jeugdhulp vindt u op 

www.Jeugdhulprijnmond.nl.  

Zorggebruik en budget  

In de deelnemende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond wonen 272.424 jongeren tussen de 0 

en 18 jaar. Jaarlijks doet tien procent van deze jongeren een beroep op de door de 

deelnemende gemeenten ingekochte Jeugdhulp. In 2016 was het budget 208 miljoen euro. 

Voor 2018 is ruim 190 miljoen beschikbaar 

 

Overgangsafspraken van oude systematiek naar arrangementen 

 Jeugdigen die op 31 december 2017 in zorg zijn en van wie het hulptraject in 2018 

doorloopt, kunnen hun hulp in de oude systematiek voortzetten.  

 Jeugdigen met een aanspraak onder de oude systematiek, waarvan de hulp nog 

niet gestart is, kunnen tot 31 maart 2018 onder het oude regime starten. Dat is ook 

http://www.jeugdhulprijnmond.nl/


het geval als hun zorgaanbieder eventueel voor 2018 tot en met 2020 niet 

gecontracteerd wordt door de Gemeenschappelijk Regeling Jeugdhulp Rijnmond 

voor de betreffende Jeugdhulp. Deze jeugdigen kunnen in 2018 hun traject 

afmaken bij de huidige zorgaanbieder.  

 Zorgaanspraken die in het oude regime zijn vastgesteld en doorlopen in 2019 en 

verder, worden in 2018 opnieuw beoordeeld en omgezet naar het nieuwe 

resultaatgerichte systeem. Voor individuele gevallen waarbij, als gevolg hiervan, 

onwenselijke situaties ontstaan, wordt maatwerk geleverd (er kan een beroep 

worden gedaan op een hardheidsclausule). 

 


