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INHOUD | Bestuurlijk traject Jeugdhulp segment 1
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• Welkom en kennismaking

• Terugblik eerste bijeenkomst en belronde

• Doel en verwachtingen over de uitkomsten van het traject

• Aanpak en planning

• Vervolgafspraken
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TERUGKOPPELING GESPREKSRONDE | Alle deelnemers willen bijdragen aan het 
traject. Helderheid over de verwachtte uitkomsten en een passende aanpak is nodig

Uitkomsten van de gespreksronde langs de directeuren en wethouders:

• Enthousiasme over het traject

• Bestuurlijke verankering is wenselijk en nodig

• Behoefte aan duidelijkheid over doel en kaders

• Samen verkennen van visie op jeugdhulp en transformatie van segment 1

• Samenwerking vraagt om tijd en vertrouwen

• Veranderen en innoveren kost tijd en geld

• Zowel aanbieders als gemeenten zijn aan zet om de transformatie tot een succes te maken
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DOEL EN UITKOMST | Het is belangrijk dat de gesprekspartners beiden het doel helder 
voor ogen hebben en dat de regio de regie neemt

Doel
Gezamenlijk afspraken maken die worden vastgelegd in een koersdocument
Voorafgaande aan de start van de inkoopprocedure wordt met de aanbieders die nu actief zijn in 
segment 1 de basis gelegd voor de transformatie op de middellange termijn. Er worden afspraken 
gemaakt en vastgelegd in een koersdocument. De afspraken moeten de realisatie van de transformatie 
in segment 1 ondersteunen. En zullen straks onderdeel vormen van de inkoopdocumenten. 
Aanwezigheid van deze aanbieders bij dit traject biedt uiteraard geen garanties voor gunning. 

Koersdocument
• Het ontwikkelpotentieel vormt het uitgangspunt voor de te maken afspraken
• De contouren van het koersdocument zijn voor nu:

• Definiëring van de doelgroep / bepalen van de scope van het segment
• Gezamenlijke visie en ambitie voor de transformatie in dit segment
• Invulling geven aan ‘één gezin, één plan, één regisseur’, gezamenlijke regie, vaker kiezen voor 

ambulant in plaats van verblijf, snellere afschaling door de inzet van een gespecialiseerde 
toegang

• Het verkennen van een passende bekostiging die bijdraagt aan de transformatie in dit segment
• Wijze van samenwerking en afstemming (governance) tussen aanbieders en gemeenten
• Keuze voor het samenwerkingsmodel tussen de aanbieders

3



Vervolg bestuurlijk traject jeugdhulp segment 1 │ Inkoopstrategie Jeugdhulp │ Slide

AANPAK VERVOLG | De gewenste uitkomst bepaalt de inrichting van het traject. 
De uitkomst van het bestuurlijk rondje bepaalt de uitgangspunten

Kennismaken
• Kennismaking
• Delen doel en ambities
• Delen van drijfveren

Duidelijkheid & Commitment
• Delen verwachten uitkomsten
• Delen en vaststellen van de aanpak
• Verkennen gezamenlijke visie en ambities

Verdieping
• Verdiepen van de gezamenlijke visie en ambities
• Presenteren van uitwerkingen te maken afspraken door de 

aanbieders en het gezamenlijk bespreken hiervan

Verankering
• Bespreken en aanscherpen van concept koersdocument
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Bijeenkomst I

16 juli jl.

Bijeenkomst II

27 augustus

Bijeenkomst III

23 september

Bijeenkomst IV

8 oktober

Bestuurlijk rondje

Aanbieders 
werken 

voorstellen uit

Opstellen concept 
koersdocument

Tekenen van 
koersdocument
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BIJLAGE | Ontwikkelpotentieel

• Gezamenlijke verantwoordelijk aanbieders voor een integraal aanbod voor de meest complexe 
doelgroep in onze regio

• Jeugdigen in dit segment worden in één keer goed geplaatst.
• Ambulante alternatieven waar mogelijk als vervanging of verkorting van een intramuraal traject 

(ambulant, tenzij).
• Specifieke ambulante alternatieven worden door een aanbieder in dit segment aangeboden of 

ontwikkeld.
• Aanbieders zetten op basis van hun expertise in wat voor de jeugdige nodig is (matched care).
• Regio en aanbieders maken afspraken over het reduceren van de gemiddelde kosten per cliënt 

(aanbieders realiseren dit door bijv. vaker of eerder inzet ambulante alternatieven).
• Toegang stelt met alle partijen integraal perspectiefplan op.
• Toegang zet meest gespecialiseerde medewerkers in.
• Verblijf is altijd onderdeel van ambulant behandeltraject.
• Gemeentelijke toegang voert casusregie en stuurt op doelen van het perspectiefplan (incl. 

vervolgtraject dat nodig is)
• Flexibiliteit voor aanbieder om in te zetten wat nodig is.
• Soepele overgang Jeugdzorgplus naar ambulante alternatief.
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