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Doel

De raad meenemen in sturingsmogelijkheden 
en strategie inkoop jeugdhulp 2022 en 

bijpraten ontwikkelingen 



Hoe staan we er voor? 



Kengetallen

• Aantal jeugdigen 0 t/m 17 jaar op 1-1-2020 34.400

• Aantal jeugdigen met jeugdhulp 2019: 5.500

• Volumegroei 2016-2019: + 20%

• Ontwikkeling kosten 2016-2019: + 37%

• Totale kosten jeugdhulp 2019: 72,5 m euro

• Rijksbudget jeugdhulp 2019: 59,7 m euro 

• Middelen vanuit het Rijk blijven onvoldoende: 12,8 m euro



Vergelijking met andere gemeenten

Bron: Waarstaatjegemeente.nl



Volume en kosten stabiliseren



Verwijzers



• Ontwikkelingen regio

• Landelijke ontwikkelingen: Norm voor 
Opdrachtgeverschap

Ontwikkelingen



Ambities
Nr. Ambitie Gewenste beweging

1 Buurten hebben een sterke 
sociale basis

Afname instroom ambulant door 
sterke sociale basis

2 Kinderen groeien thuis en 
veilig op

Verblijf vervangen door ambulant/ 
instelling vervangen door 
gezinsvorm

3 Jeugdhulp sluit aan bij het 
leven van kinderen en 
jongeren en is altijd in de buurt 
beschikbaar

Effectief ambulant dichtbij in de 
leefwereld/ Afschalen ambulant 
naar sterke sociale basis

4 Op en nabij de school wordt de 
ondersteuning geboden die 
nodig is

Effectief ambulant dichtbij in de 
leefwereld

5 We bieden passende en goed 
lopende zorg bij de overgang 
naar 18 jaar

Goede overgang bij 18 jaar



Strategie

• Meer regie van gemeente 

• Stevig partnerschap met beperkt aantal 
ketenpartners 

• Ketenpartners werken gezamenlijk aan 
dezelfde inhoudelijke ambities 

• Vermijden van perverse prikkels door stevige 
voorwaarden te stellen in de inkoop



Sturingsmogelijkheden



Bekostigingsmodellen

• Taakgerichte bekostiging

• Output bekostiging (resultaatfinanciering)

• Inspanningsgerichte bekostiging (PxQ)



Inspanningsgerichte bekostiging (PxQ)

Huidige overeenkomst Open House is inspanningsgerichte bekostiging

Eigenschappen

– Redelijk eenvoudige systematiek

– Sluit aan op oude systematiek

– Ruimte voor flexibiliteit

– Geen garantie op resultaat, gaat over geleverde uren

– Beperkte prikkel tot transformatie

– Indicatiestelling, beschikking en tijdregistratie noodzakelijk



Outputgerichte bekostiging

Eigenschappen

– Gericht op gewenste resultaat 
– Resultaat bepalen is complex
– Risico op hoge wachtlijsten en transactiekosten 
– Risico dat aanbieders cliënten niet aannemen
– Een traject is altijd gebaseerd op een gemene deler.



Taakgerichte bekostiging

Onze gewenste strategie verenigt zich het beste met taakgerichte bekostiging

Eigenschappen

– Bepalen van een budget vraagt zorgvuldig onderzoek
– Vraagt vertrouwen tussen gemeente en aanbieder(s)
– Leren vanuit partnerschap
– Ruimte voor samenwerking 
– Versnelling van de transformatie 
– Beperkte lasten en financiële beheersbaarheid
– Ruimte voor innovatie en doorontwikkeling
– Verantwoording op basis van kwaliteit. 



Analyse/duiding

• Inspanningsgericht:
– Transformatie komt moeizaam tot stand

– Aanbieders kunnen zich richten op deel van het landschap

• Outputgericht
– Transactiekosten/wachtlijsten ( Rotterdam)

– Resultaat is niet altijd beïnvloedbaar door aanbieder

• Taakgericht
– Selectie van gewenste partners

– Sturingsmogelijkheden als opdrachtnemer



Uitvoering

Partnerschap ontstaat niet vanzelf

• Intensief contractmanagement op alle niveaus

- Samenwerkingsafspraken ( convenant)

- Monitoring 

- Gezamenlijk duiden van ontwikkeling

- Bijsturen en door ontwikkelen. 



Inkoopinstrumenten

• Eigen beheer

• Subsidiëren

• Overheidsopdracht

• Open House



Vervolgproces



• Bestuurlijke conferentie: 25 september 2020

• Besluitvorming college en gemeenteraad: 
november 2020

• Procesplan en planning: november/december 
2020



Suggesties?





Hoe zit de markt in elkaar? 

Totale kosten 25 mln
Totaal aantal aanbieders 139
80% van de kosten bij 14 aanbieders 20 mln

Totale kosten 5 mln
Totaal aantal aanbieders 65
80% van de kosten bij 12 aanbieders 4 mln


