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1 Verzonden aan de raad op: 

1 Onderwerp: 1 beheersmaatregelen kosten jeugdzorg 

Kennisnemen van: 
Van de stand van zaken beheersmaatregelen kosten jeugdzorg 

Beste raadsleden, 

Op 3 oktober 2019 bent u geïnformeerd over de maatregelen die op verschillende niveaus 
worden ontwikkeld om grip te krijgen op de stijging van de kosten in de jeugdzorg. Inmiddels 
zijn we een aantal maanden verder en zijn er een aantal maatregelen reeds in gang gezet. 
Via deze brief willen wij u graag informeren over de stand van zaken. 

Implementatie adviezen taskforce 
Het onderzoeksbureau KPMG heeft een rapport sturingsmechanismen opgeleverd waarin 
onderstaande 7 adviezen (onverdeeld in meerdere sub aanbevelingen) worden gegeven: 
Advies 1: maak nadere afspraken over de kostenstijging (conversie) 
Advies 2: organiseer (alsnog) randvoorwaarden en verbeter de uitvoering 
Advies 3: vergroot en ondersteun de sturing vanuit de toegang 
Advies 4: realiseer strategisch contractmanagement 
Advies 5: werk (alsnog) een gedeelde visie, ambitie en pragmatische doelen uit 
Advies 6: versterk de samenwerking en borg de uitvoering van de adviezen 
Advies 7: behoud de huidige contracten 
Deze adviezen zijn onder te verdelen op drie niveaus (provinciaal, Noordwest en lokaal). 

Provinciaal (SOF) 

Advies 1: maak nadere afspraken over de kostenstijging 
Inmiddels zijn 96 aanbieders aangeschreven over de overgang van het oude inkoopmodel 
naar het nieuwe inkoopmodel. Bij 47 aanbieders heeft dat geleid tot een afspraak over 
terugvordering. Met 24 aanbieders volgt nog nader overleg en bij 25 aanbieders is gebleken 
dat er geen grond voor terugvordering was. 

Advies 2: organiseer (alsnog) randvoorwaarden en verbeter de uitvoering 



• De HUB 1 werkt, maar de output is nog niet betrouwbaar. Op korte termijn krijgen 
gemeenten toegang tot de HUB zodat de gemeente een goed zicht krijgt op de 
ontwikkelingen en gegevens kunnen analyseren. 

• Indien blijkt dat een aanbieder niet gepast gebruik heeft gemaakt van ons 
inkoopstelsel, kan een materiele controle worden uitgevoerd. Met de uitvoering van 
de materiele controles worden de mogelijkheden tot handhaving maximaal benut. 
SDF ontwikkelt een beslisboom voor de afweging om wel of niet een materiele 
controle in te zetten. 

Advies 3 : vergroot en ondersteun sturing vanuit de toegang 
• Gecertificeerde Instellingen (Gl's) hebben uitleg van SDF ontvangen over het 

inkoopmodel. Er moeten nog wel nadere afspraken worden gemaakt over het 
kostenbewustzijn van de Gl's. Een verbetering is om de jeugdzorgwerkers van de Gl's 
op de hoogte te brengen wanneer de aanbieder een startbericht heeft afgegeven en 
daarbij ook de intensiteit te vermelden. 

• Er zijn het eerste jaar veel (vastgelopen) casussen besproken in het REX (regionaal 
expertisecentrum). Een punt van verbetering is dat het bindend advies van het REX 
opgevolgd wordt door zowel aanbieders als gemeenten. In de praktijk gebeurt dit 
niet altijd, waardoor de problematiek verergerd en kosten uiteindelijk toenemen. 

Advies 4: realiseer (strategisch) contractmanagement 
De verantwoordelijkheid voor het strategisch contractmanagement ligt bij SDF, maar 
uiteraard is een samenwerking met de gemeenten noodzakelijk. Gemeenten zijn aanzet als 
het gaat om individuele casussen. 

• Aanbieders zijn ingedeeld op basis van de Kraljic matrix. Hierbij wordt o.a. gekeken 
naar de bijdrage aan de transformatiedoelen, marktaandeel, afbreukrisico, verrijking 
van het zorglandschap, etc. De aard van het zorgaanbod geeft richting aan de inhoud 
van het contact met deze aanbieder. 

• Deze werkwijze leidt tot meer benodigde formatie bij contractmanagement en is 
inmiddels uitgebreid. 

Advies 5: werk (alsnog) een gedeelde visie, ambitie en pragmatische doelen uit 
• Op dit moment kan er geen algemene taakstelling opgelegd worden. Geadviseerd 

wordt om een financiële kaderstelling, gerelateerd aan concrete 
transformatiedoelstellingen expliciet onderdeel uit te laten maken van de nieuwe 
aanbesteding. 

• Op basis van de implementatie van de adviezen van de taskforce jeugd kan wel 
geconcludeerd worden dat met de nodige inspanning en sturing, een opbrengst van 
rond de 5% van de werkelijke uitgaven voor jeugdzorg in 2017 kan worden 
gerealiseerd. Dit vraagt zowel inspanningen van zowel de toegang( strak hanteren 
administratieprotocol, scherp bepalen van de doelen en redelijke prijs voor de 
gevraagde begeleiding, ondersteuning of behandeling), van het lokale 
contractmanagement (sturen op intensiteiten), van het regionale 
contractmanagement als van de accounthouders van SDF. 

1 Digitaal platform/systeem waarin aanbieders en gemeenten indicaties kunnen verwerken. 



Advies 6 : versterk de samenwerking tussen gemeenten en borg uitvoering van de 
adviezen 
In 2020 vindt de evaluatie van de centrumregeling plaats. De uitkomst van de vraag of en op 
welke wijze Friese gemeenten willen samenwerken en op welke onderdelen binnen het 
sociaal domein is van belang. 

Advies 7: behoud de huidige contracten 
Binnen de huidige contracten kunnen wijzigingen beperkt worden doorgevoerd. SDF 
onderzoekt de (juridische ) haalbaarheid van onderstaande wijzigingen. Op basis van de 
huidige overeenkomst kan SDF in overeenstemming met de zorgaanbieders de voorwaarden 
aanpassen. Na het overleg met de aanbieders moet door SDF worden bekeken of en in 
welke vorm onderstaande wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. 

Wijziging 
Beperken nieuwe instroom 
Maximale termijn 
declaraties 1 jaar na 
stopbericht 
Inzichtelijk maken 
wachttijden website 
Scherpere definitie 
begeleiding en behandeling 
Ontbinden 
overeenkomsten 
aanbieders €0 omzet 
Opnemen 1-7-2020 
terugvorderingsmogelijkhei 
d n.a.v. materiele controle 

Contractuele ingangsdatum 
1-1-2020 
1-7-2020 

1-7-2020 

1-7-2020 

1-7-2020 

Extra (nieuwe) intensiteiten 1-7-2020 
toevoegen (hierdoor wordt 
het gat minder groot tussen 
de intensiteiten) 
Aanscherpen 1-7-2020 
administratieprotocol 
(bijvoorbeeld aantal 
etmalen) 
Bij inzet intensiteit Dof 1-1-2021 
hoger moet aanbieder bij 
een directe verwijzing 
contact opnemen met de 
gemeente 
Onderzoeken voor nieuwe 
inkoop vanaf intensiteit D 
gemeente bepaalt de 

Verantwoordelijke 
SDF 
SDF en gemeenten 

SDF 

SDF 

SDF 

SDF 

SDF en gemeenten 

SDF en gemeenten 

SDF en gemeenten 

1-1-2022 Projectleider inkoop SDF 

intensiteit 



Verhogen kwaliteitseisen 1-1-2022 Projectleider inkoop SDF 
ten aanzien van de norm 
verantwoorde 
werktoedeling 
Afwegingskader 1-1-2022 Projectleider inkoop SDF 
specialistische jeugdhulp 
ontwikkelen (wat valt er 
wel en wat valt hier niet 
onder) 
Ontwikkelen normenkader 1-1-2022 Projectleider inkoop SDF 
keuze intensiteiten 
(Wanneer zet je welke 
intensiteit in) 
Verdiepingsslag verblijf 1-1-2022 Projectleider inkoop SDF 

De ervaringen tot nu toe en de opbrengsten van de taskforce vormen belangrijke input voor 
de doorontwikkeling van het nieuwe inkoopsysteem. Voor de nieuwe aanbesteding per 2022 
wordt gezamenlijk gekeken naar het aanscherpen van kwaliteit, gericht sturen op resultaten, 
meer controlemogelijkheden en sancties en (ambulant) aanbod wat past bij de vraag 
(transformatie). 

Regionaal/Dienst SoZaWe NW-Fryslän/ Gemeente Harlingen 
Op initiatief van de gemeente Harlingen is er samen met de dienst SoZaWe NW-Fryslan een 
plan van aanpak op gesteld om grip te krijgen op de stijging van de kosten jeugdzorg. Dit 
heeft geleid tot onderstaande maatregelen. 

Advies 2: organiseer (alsnog) de randvoorwaarden en verbeter de uitvoering: 
• Er is een coach kostenbewustzijn voor de gemeente Harlingen aangesteld. Deze 

coach analyseert de gegevens (bijvoorbeeld inzet verblijf, stapeling, 
vreemde/opvallende zaken ,etc) en gaat aan de hand hiervan in gesprek met 
aanbieders en/of gebiedsteammedewerkers. In geval van onjuist ingezette zorg, gaat 
de coach met de aanbieder in gesprek over terugvordering. 

• Zorg kan pas ingezet worden na overleg met de coach kostenbewustzijn, 
gedragswetenschapper, teamleider of praktijkbegeleider. 

• Verblijf wordt in principe niet afgegeven bij een intensiteit hoger dan C. 
• Verblijf maximaal 2 etmalen per week (staat nu standaard op 1 etmaal per dag). 
• Het gebiedsteam heeft de training kostenbewustzijn en goede resultaten beschrijven 

gevolgd. 
• Het vierogen principe wordt altijd toegepast. 
• Wijzigingen van intensiteit door aanbieder betreffende een casus die nog niet 

bekend is bij het gebiedsteam worden door gezet naar de adviseur sociaal 
domein/coach kostenbewustzijn. Deze neemt contact op met de aanbieder en doet 
een uitgebreide uitvraag om te toetsen of de wijziging terecht is (moet dan om 
nieuwe resultaten gaan). 

• Wijzingen van intensiteit door de aanbieder betreffende een cliënt van het 
gebiedsteam worden afgewezen. Aanbieder wordt verwezen naar zijn 
contactpersoon bij het gebiedsteam. 



• Een nieuw traject binnen de garantie periode (4 maanden na afronding van een 
eerder traject) wordt afgewezen. Alleen in geval van zwaarwegende overwegingen 
kan de medewerker van het gebiedsteam met toestemming van coach 
kostenbewustzijn, gedragswetenschapper, teamleider of praktijkbegeleider dit 
inzetten). 

• Monitoring hoge intensiteiten (Een F). De coach kostenbewustzijn neemt contact op 
met de aanbieder om te kijken of dit een passende intensiteit is. Daar waar dit niet 
het geval is, wordt deze naar beneden bijgesteld. De coach houdt een overzicht bij 
hoe vaak dit is gebeurd. 

• Horizontale en verticale stapeling wordt in principe afgewezen. Alleen in geval van 
zwaarwegende overwegingen kan de medewerker van het gebiedsteam met 
toestemming van coach kostenbewustzijn, gedragswetenschapper, teamleider of 
praktijkbegeleider dit inzetten). 

• Stopberichten (na einde zorg) worden automatisch uitbetaald (30%) door 
Leeuwarden. De dienst SoZaWe NW-Fryslan is met Leeuwarden in gesprek om de 
mogelijkheden te bespreken om dit anders in te richten. Indien blijkt dat de 
aanbieder het resultaat niet heeft behaald moet nu de 30% teruggevorderd worden. 

Lokaal 
• De gemeente Harlingen heeft met de huisartsen afgesproken om zoveel mogelijk 

verwijzingen via Zorgdomein2 te laten verlopen. Deze meldingen worden door het 
gebiedsteam opgepakt, wat leidt tot minder verwijzingen naar de tweedelijnszorg. 
Mocht tweedelijnszorg alsnog nodig zijn, dan heeft de gemeente meer grip op de 
kosten, omdat de verwijzing via het gebiedsteam loopt. 

• In april wordt een start gemaakt met de gebiedsteammedewerker binnen de 
huisartsenpraktijk (variant op de constructie Praktijk Ondersteuner Huisarts GGZ 
jeugd). Hierdoor wordt de samenwerking met de huisartsen geïntensiveerd, krijgen 
jongeren meer zorg op maat en verwachten we nog meer grip te krijgen op de 
kosten. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, =r> de burgemeester 

__s._.va.n'¢en Broek--) W.R. Sluiter 

Bijlagen: geen 

2 Zorgdomein is een digitaal platform waarop zorgverleners veilig informatie met elkaar kunnen uitwisselen. 


