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Startnotitie ontwikkeltafel Jeugd 
arrangementen 

13 mei 2016  

1. Inleiding 
In de vier fysieke sessies van de eerste ronde van OT’s in maart 2016 is door de 

gemeentebestuurders, zorgaanbieders, beleidsmedewerkers en medewerkers van de toegangsteams 

een lijst met onderwerpen opgesteld die in het vervolgtraject aan de orde moeten komen. Deze 

onderwerpen zijn vertaald in vier thema’s: 

a) Arrangementen jeugd: Kwaliteitseisen/innovatie/differentiatie/koppeling cliëntprofielen 

b) Arrangementen Wmo: Kwaliteitseisen/innovatie/differentiatie/koppeling cliëntprofielen 

c) Resultaatsturing/ontschotting/kwaliteitsmonitoring  

d) Bekostiging: jaargrensproblematiek/kostprijzen/uniforme tarieven/loslaten referentiejaren 

2012/2013/verfijning huidige bekostigingssystematiek 

Voor ieder thema is een aparte Ontwikkeltafel met ondersteunde werkgroep ingesteld. In de bijlage 

is een tabel opgenomen met de onderwerpen verdeeld naar deze werkgroepen.  

In de startnotitie arrangementen jeugd staat de vraag ‘Op welke wijze kunnen en willen we de 

arrangementen voor kalenderjaar 2017 verder (door)ontwikkelen?’ centraal. De vervolgvraag die we 

als gemeenten met de aanbieders willen beantwoorden is hoe deze arrangementen opnieuw kunnen 

worden gedefinieerd inclusief vernieuwing en of het werken met cliëntprofielen een meerwaarde 

kan hebben.  

Samenhang tussen de werkgroepen 
Voor de werkgroep arrangementen jeugd is er vooral een grote samenhang met de werkgroep 

bekostiging en resultaatsturing. De uitkomsten van deze werkgroepen zullen elkaar onderling 

beïnvloeden. Voorkomen moet worden dat hierdoor werk dubbel wordt gedaan of dat blinde 

vlekken ontstaan. Dit wordt actief bewaakt en bijgestuurd in de projectorganisatie en door de 

samenstelling van werkgroepen.  

2.  Uitgangspunten  

2.1. Beleidsuitgangspunten Jeugd 

Onze visie gaat uit van de kracht van de samenleving en een positief opvoedklimaat rond jongeren. 

Jongeren, ouders en hun omgeving staan centraal, waarbij veilig opgroeien en ontwikkelen 

uitgangspunt is. Ouders zijn hiervoor de eerste verantwoordelijken. Maar ook het bredere netwerk 

levert een belangrijke bijdrage. De  overheid komt pas in beeld als opvoeden en opgroeien niet 

vanzelf gaat. Daarbij houden wij vast aan het principe “zorg waar nodig en niet meer dan nodig”.  

Wij willen, waar mogelijk, 3 bewegingen realiseren: 

 Van intramuraal naar ambulant 

 Van ambulant bij de aanbieder naar ambulant bij het gezin 

 Van ambulant bij het gezin naar eigen / samenkracht 
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Tevens willen we meer ervaring op doen met de beweging ‘van niet vrij-toegankelijke voorzieningen 

naar vrij-toegankelijke voorzieningen’ 

Uitgangspunten voor de samenwerking met aanbieders zijn: 

 Vraag van jongere en ouders staat centraal. 

 Er wordt niet over jongeren en/of ouders gepraat maar met. Dat betekent dat jongeren en 
ouders het plan van aanpak mee opstellen en waar mogelijk hier zelf de regie op voeren . 

 Er wordt gewerkt vanuit 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur 

 Er wordt niet doorverwezen, maar de specialist wordt erbij gehaald 

 Ruimte voor de professionals, zeker waar het vrij toegankelijke voorzieningen betreft 
 

Voor het realiseren van onze visie is tijd nodig. De inkoop 2017 moet passen in het groeipad dat 

gezamenlijk wordt gezien op langere termijn. De gemeenten hebben hierbij een hoog ambitieniveau.  

2.2. Uitgangspunten gezamenlijke inkoop jeugd op Zuid-Limburgse schaal  

De 18 Zuidlimburgse gemeenten kopen gezamenlijk de (semi-) klinische jeughulp in. De noodzaak om 

voor deze taken samen te werken vloeit enerzijds voort uit het feit dat alleen via samenwerking 

gewaarborgd kan worden dat er altijd en overal capaciteit voorhanden is om 

kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en gesloten jeugdhulp te kunnen uitvoeren. 

Anderzijds is het ook vanuit het oogpunt van de uitvoering gewenst dat op een aantal taken wordt 

samengewerkt. 

De ambulante hulp wordt voor 2017 gezamenlijk ingekocht voor 17 Zuid-Limburgse gemeenten. 

Vanaf 2018 vindt er mogelijk een verschuiving van de inkoop plaats naar de subregio’s. De reden 

hiervoor is dat de gemeenten binnen de ambulante hulp een verschuiving willen stimuleren naar 

meer vrij toegankelijke vormen van jeugdhulp, lichtere vormen van ondersteuning en in de buurt bij 

de jeugdige en/of zijn ouders. De opdrachtverlening en samenwerking tussen deze vrij toegankelijke 

vormen van jeugdhulp (deels door professionals uitgevoerd, deels door vrijwilligers) en de inkoop 

van niet-vrij toegankelijke jeugdhulp is aandachtspunt voor de inkoop 2017 e.v.  

3. Deelvragen en prioritering 
Op basis van de uitkomst van de ontwikkeltafels van vorig jaar (zie bijlage 1), de bestuurlijke en 

ambtelijke input en de uitkomst van de 1e ontwikkeltafel 2016 (bijlage 2) komt de werkgroep 

arrangementen jeugd tot een drietal deelvragen: 

1. Welke wijzigingen (optimalisatie én innovatie) kunnen t.b.v. de contractering   2017, gelet op 

het hoge ambitieniveau van de gemeenten ten aanzien van het realiseren van de visie, 

worden doorgevoerd in de huidige indeling in 16 arrangementen jeugd (bijlage 3)?  

Bijvoorbeeld:  

a. Heeft de opsplitsing van het totale ondersteuningstraject in drie fasen 

‘toeleiding/diagnose’, ‘behandeling en begeleiding’ en ‘nazorg’ meerwaarde? 

b. Heeft het werken met cliëntprofielen meerwaarde en kunnen deze ingaande 2017 

worden ingevoerd? 

2. Welke resultaatbeschrijvingen kunnen voor de contractering van 2017 worden gemaakt? 

3. Welke kwaliteitsafspraken kunnen voor de contractering van 2017 worden gemaakt?  
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Na een eerste verkenning in de werkgroep is geconstateerd dat voor 2017 de prioriteit moet worden 

gegeven aan de ambulante arrangementen. Voor de specialistische arrangementen is de werkgroep 

van mening dat dit bekostigingsvraagstukken zijn die toebehoren in de werkgroep bekostiging.  

Parallel aan de werkgroep bekostiging zal de werkgroep arrangementen jeugd bij de uitwerking 

nadrukkelijk kijken naar oplossingen die elders in Nederland zijn ontwikkeld. Aansprekende 

voorbeelden zijn West-Brabant-West, Eindhoven en Amsterdam.  

4. Werkwijze  
Aan de werkgroep nemen ambtenaren deel van zowel team Inkoop, beleid als de toegangsteams. Er 

is gezorgd voor een evenwichtige samenstelling vanuit de drie Zuid-Limburgse subregio’s. Vanuit de 

aanbieders worden mensen op persoonlijke titel uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroep.  

De werkgroep vergadert 1x per 2 weken.  

Voor de fysieke OT d.d. 13 mei worden 15 organisaties (1 vertegenwoordiger per organisatie) 

uitgenodigd met een evenwichtige mix van groot/middel/klein/vrijgevestigden. Gelet op de 

prioritering voor 2017 zullen vooral organisaties werkzaam op de ambulante hulp worden 

uitgenodigd. In de ontwikkeltafel 2016 wordt van de deelnemers een positief kritische bijdrage  

verwacht om een forse vernieuwingsslag te kunnen aanbrengen aan de huidige arrangementen.  

 
 
 

Bijlagen: 

 
Bijlage 1: Relevante uitkomsten ontwikkeltafels 2015  
Bijlage 2: Lijst van onderwerpen 1e ronde OT’s verdeeld over de werkgroepen  
Bijlage 3: Huidige arrangementen jeugd + definities verwijsgids 




