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Aanleiding

• Koersdocument november 2020
• Aanbesteding opgestart
• Bezwaren van jeugdhulpaanbieders tijdens marktconsultaties in april
• Wens van bestuurders om extern advies in te winnen



Gevolgde aanpak

• Eind mei opdracht
• Documentatie vanuit de regio
• Interne brainstorm; delen van inzichten en ervaringen
• Uitgewerkt in drie mogelijke scenario’s
• Afstemming regionale ambtelijke werkgroep segment 1 
• Uitwerking conceptadvies, besproken met werkgroep
• Definitief advies gepresenteerd aan Bestuurlijk Overleg (18 juni)

Referentiekader

• Koersdocument is leidend
• Daarin: inhoudelijke transformatie als basis voor beter passende hulp 

en financiële beheersing
• Onze gebundelde expertise opgedaan in tal van diverse trajecten in 

sociaal domein, vanuit contract, samenwerking, budget, tarieven, inhoud 
en opvattingen over ‘normalisatie’, vertaald naar ‘ideale aanpak’, stappen 
tot transformatie



Ideale aanpak?

Gebaseerd op noodzaak tot samenwerking (geen single-bullet!)
1) Contextanalyse (partijen, doelconsensus, vertrouwen)
2) Transformatie-opgaven (KPI’s hard/zacht, aanbieders/gemeenten)
3) Condities (randvoorwaarden, communicatie, wederzijdse 

afhankelijkheid)
4) Effecten (waar zit de ‘pijn’, symmetrische risicoverdeling)
5) Instituties (afspraken, proces, samenwerking, contracten, financiën, 

lumpsum)

Drie scenario’s

A. Ingezet traject doorzetten
8 (combinaties van) aanbieders; 2 jaar p*q; intussen uitwerken inhoud

B. Aangepaste wijze van (bestuurlijk) aanbesteden
dialoog met geschikte partijen; uitwerken naar basis-ovk en O&O-ovk; pilots starten

C. Doorgaan met het Koersdocument
terug naar de dialoog vanuit Koersdocument; uitwerken conform stappenplan; focus 2023



Onze analyse

• Geen zicht op mate van werkelijke doelconsensus met partijen
• Geen zicht op mate van vertrouwen (jeugdhulpaanbieders onderling, 

gemeenten onderling en aanbieders – gemeenten)
• Beschikbare uitwerkingen eenzijdig vanuit gemeentelijk perspectief
• Draagvlak bij aanbieders voor Koers; niet voor gekozen uitwerking
• Focus op transformatie: scenario A uitsluiten
• Focus op voorwaarden: scenario B onaantrekkelijk
• Focus op noodzakelijk proces: scenario C meest logische keuze

Ons advies

• Terug naar het moment van vaststellen Koersdocument
• Inzetten op grondige analyse van de huidige context, zorglandschap
• Dialoog met relevante partijen, op zoek naar consensus, voorwaarden 

voor vertrouwen, condities voor transformatie, etc.
• Gezamenlijk opstellen van KPI’s (hard en zacht) + voorwaarden
• Uitwerken naar ‘businesscase’ voor komende (>5) jaren
• Dan vertalen naar contractuele afspraken en (taakgerichte) bekostiging



Dus:

• Keuze voor scenario C
• Consequenties:
• Overbruggen 2022:

- Midden (Oost en West): verlengen bestaande overeenkomsten

- Noord (excl. Venlo): gesprek aanbieders Open House, incl. tarieven

- Venlo: opnieuw huidige ovk met bestaande aanbieders (wel publiceren)

• Zorgvuldige communicatie met betrokkenen, vanuit proces scenario C

• Indexatie van huidige tarieven

• Planmatig opstarten proces van analyse, dialoog en constructie vd Koers

• Focus op 2023, weinig speelruimte in proces!

Vragen en reacties?


