
Samenvatting inkoopstrategie 2017 Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland 

 

Betreft inkoopstrategie specialistische jeugdhulp. Hanteren een andere definitie dan ZL, bedoeld 

wordt alle professionele inzet, zowel ambulant als specialistisch 

 

Hoofdthema’s: 

1. Implementatie van het perspectiefplan waarin breed wordt gekeken naar de 

ondersteuningsbehoefte   

2. sturen op resultaten in plaats van sturen op producten 

3. inkopen op doelgroepen (zgn ondersteuningsprofielen) 

 

Doorontwikkeling op vier onderdelen: 

- Sterke vereenvoudiging van de wijze waarop de specialistische zorg is georganiseerd. 

- Middels het vastleggen van een perspectiefplan de ondersteuningsvraag van een gezin invullen  

- Meting van de effectieve inzet van de specialistische jeugdhulp 

- Regiehouder van welk deel van de hulp, als het gezin het niet zelf kan 

 

1. Uitgangspunten 

 De integrale ondersteuningsbehoefte van het gezin/jeugdige staat centraal en daarmee het 

perspectief op ontwikkeling en/of stabilisatie. Het gaat niet om het probleem, het gaat er om dat 

het kind zo normaal mogelijk kan functioneren; 

 Opgroeien in een gezinsomgeving staat centraal (thuis nabij) en vertrouwdheid met die omgeving; 

 Regierol van ouders en jeugdigen zelf, tenzij er sprake is van opvoedonmacht bij ouders en 

onveilige situaties voor het kind. In dat geval helderheid over regieverantwoordelijkheid middels 

één gezin, één plan, één regisseur: 

o Hoofdaannemerschap in nauwe samenwerking/afstemming met het lokale team. 

Ouders/jeugdigen kunnen zelf iemand verantwoordelijk maken. 

 Maximale transparantie over de inzet van de specialistische jeugdhulp 

 Inzet hulp altijd gerucht op resultaten over de hele ondersteuningsbehoefte te realiseren 

 Vereenvoudiging staat centraal. Dat betekent: 

o Een reële prijs voor de hulp 

o Ondersteuning zo licht als mogelijk en ambulant, tenzij dit écht niet gaat 

o Integrale inzet binnen de specialistische jeugdhulp is daarmee de nieuwe ondergrens – 

productcodes zijn voor gemeenten en lokale teams niet meer relevant 

o Financiële beheersbaarheid is en blijft een centrale plek innemen. 

o Werkelijk verbruik afrekenen – maar wel met de prikkels op de juiste plek 

o Cruciale functies borgen en tegelijk scherp zijn op kwaliteit en prijs ( en dus innovatie) 

 
Figuur 1 vertaling uitgangspunten 



2. Onderdelen perspectiefplan  

 

Het perspectief valt uiteen langs de ‘as’ kind/ouder, omdat de 

ondersteuningsbehoefte van het kind niet los kan worden gezien van 

het gezin waar het woont. 

 

Eisen aan het perspectiefplan: 

- is door alle verwijzers te gebruiken 

- is toepasbaar op alle vormen van jeugdproblematiek 

- sluit aan op de ondersteuning op school 

- is valide voor de toeleiding baar het juiste ondersteuningsprofiel  

- is een gevalideerde manier van verwijzen (wettelijke eis) 

 

Ondersteuningsbehoefte = de mate van hulp en ondersteuning die 

nodig is om leeftijdsadequaat en zo optimaal mogelijk te kunnen 

functioneren gelet op de aanwezige mogelijkheden en beperkingen.  

 

3. Ondersteuningsprofielen en intensiteiten 

De ondersteuningsprofielen zijn een clustering van ondersteuningsbehoeften en gewenste 

resultaten, verfijnd naar de karakteristiek van hulp en ondersteuning.  

 

Vereenvoudiging door: 

- 10 ondersteuningsprofielen en 4 intensiteiten Acuut, Intensief, Perspectief, Duurzaam = 40 

mogelijkheden. Vastgestelde tarieven per mogelijkheid, dus 40 tarieven.  

 

Ondersteuningsprofiel 1: Behoefte aan het verbeteren van psychosociaal functioneren van jeugdigen 

en verbeteren gezinscommunicatie 

Ondersteuningsprofiel 2: Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden van de 

ouders en daarnaast hulp vanwege kind eigen problematiek 

Ondersteuningsprofiel 3: Behoefte aan het vergroeten van specifieke opvoedingsvaardigheden van 

ouders met een beperking 

Ondersteuningsprofiel 4: Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden voor 

ouders met eigen problematiek en hulp voor jeugdigen bij hun ontwikkeling 

Ondersteuningsprofiel 5: Behoefte aan verminderen van problematiek en verbeteren van 

functioneren jeugdigen zorg en behandeling voor jeugdigen 

Ondersteuningsprofiel 6: Behoefte aan leren van vaardigheden en verbeteren van functioneren voor 

jeugdigen, rekeninghoudend met verminderen van eigen problematiek 

ouders en waarborgen veiligheid jeugdigen 



Ondersteuningsprofiel 7: Behoefte aan begeleiding en behandeling in samenhang met een beperking  

Ondersteuningsprofiel 8: Behoefte aan begeleiding en behandeling in samenhang met een beperking 

en gedragsproblematiek 

Ondersteuningsprofiel 9: Behoefte aan begeleiding en behandeling vanwege een lichamelijke 

beperking 

Ondersteuningsprofiel 10: Behoefte aan het oplossen van complexe problematiek bij een 0-6 jarige 

binnen het gezin 

 

4. Wie heeft de regie? 

De basis is het perspectiefplan: beschrijft wat een gezin nodig heeft om op een volwaardige manier 

deel uit te kunnen maken van de samenleving, dus de ondersteuningsbehoefte en de gewenste 

resultaten. Bevat een integrale analyse van alle leefgebieden en de toeleiding naar de juiste 

ondersteuning. Gezin maakt het plan in principe zelf evt. met behulp van ondersteuning vanuit het 

eigen netwerk. Hulp bij het plan kan - door iedere gemeente zelf te bepalen - geboden worden door 

het lokale team of een externe partner. Als er specialistische hulp nodig is, is het lokale team altijd 

betrokken. Wanneer er sprake is van een jeugdbeschermingsmaatregel dan heeft de gezinsmanager 

van de gecertificeerde instelling de taak om te komen tot een perspectiefplan. 

Er is een ondergrens wat betreft het maken van het perspectiefplan door alle gemeenten die 

deelnemen aan de gezamenlijke inkoop: zelfde taal en werkwijze.  

 

Verschil regisseur en hoofdaannemer 

* Regisseur: (primair het gezin zelf) zorgt ervoor dat alle actoren actief, conform afspraken en 

oplossingsgericht bezig zijn. Hij heeft het overzicht over alle relevante partijen. Dit 

omdat de ondersteuning die volgt op het perspectiefplan een samenstelling is van 

verschillende inzet van actoren en ondersteuningsvormen. De specialistische jeugdhulp 

is een aanvulling op de ondersteuning in het gezin en van het eigen netwerk, en van de 

ondersteuning vanuit het loklae team of de ondersteuning op school. 

* Hoofdaannemer:   is een centrale figuur vanuit de specialistische jeugdhulp die bij voorkeur de hele 

periode van inzet van specialistische hulp aan een gezin verbonden is. Hij krijgt 

en neemt de verantwoordelijkheid voor het te behalen resultaat van die 

specialistische ondersteuning. De hoofdaannemer stemt met de regisseur van 

het lokale team af over de invulling van het vastgestelde perspectiefplan.  

 

Gezin heeft altijd regie, tenzij het gezin hier niet toe in staat is. Of het gezin het niet zelf kan, bepalen 

zij zelf door de formulering van een hulpvraag. Of de omgeving vanuit bezorgdheid en vermoedens 

van onveiligheid. 

 

5. Wie doet wat? 

Er wordt onderscheid in complexiteit gemaakt om afstemmen wie nu wat doet: wat doet het lokale 

team en hoe sluit de specialistische jeugdhulp hierop aan.  

 



 
Figuur 2 aansluiting lokaal team - specialistische inzet 

A= inzet vanuit lokale teams: geen onderdeel van de inkoopstrategie (20% van de gezinnen) 

B= een deel met veel gezinnen, maar relatief lage kosten per jeugdige: lokale teams plegen zelf inzet 

in combinatie met inzet van specialistische hulp van jeugdhulpaanbieders. Zijn enkelvoudige, al 

dan niet complexe, modules. Afhankelijk hoe de verschillende lokale teams werken, zullen zij in de 

toekomst mogelijk steeds meer zelf deze vormen van hulp oppakken met ouders. (65% van de 

gezinnen) 

C= een deel met weinig gezinnen, maar relatief hoge kosten per jeugdige: hoogcomplexe vormen van 

hulp die bijna altijd multifocaal van aard zijn. Hulp wordt in principe nooit door het lokale team 

uitgevoerd. (15% van de gezinnen). 

De inkoopstrategie betreft B en C. (B is bij ons de ambulante hulp, C is onze specialistische hulp)  

 

NB) Verbinding jeugdhulp en onderwijs 

Geldt vooral voor de doelgroep jeugdigen in C (de zware zorg) waar in veel gevallen ook een 

ondersteuningsbehoefte is binnen het onderwijs en er dus afstemming moet plaatsvinden. Beoogd 

resultaat is een ononderbroken schoolbaan. 

 

* Welke rol wanneer?  

Hulp vanuit A:  Algemene vormen van opvoed- en gezinsondersteuning 

  Regie: ouders of een door henzelf aangewezen vertrouwenspersoon 

  Hoofdaannemerschap: lokale team 

Hulp vanuit B: Verwijzingen naar enkelvoudige specialistische jeugdhulp 

Regie: ouders of een door henzelf aangewezen vertrouwenspersoon, evt. in overleg 

met regisseur lokale team 

 Hoofdaannemerschap: lokale team indien ze deze hulp zelf bieden of specialistische 

aanbieder. 

Hulp vanuit C: Hoogcomplexe vormen van hulp, bijna altijd multifocaal van aard  

Regie: lokale team, indien dusdanig ernstig (soms op rechtelijke uitspraak) tijdelijk bij 

de gecertificeerde instelling (GI) 

Hoofdaannemerschap: een gespecialiseerde aanbieder. De regisseur van het lokale 

team is de opdrachtgever, hij kan alle betrokken partijen bij elkaar aan tafel zetten.  

 



* Ontwikkelperspectief 

 

Van belang is dat het samenspel tussen ouders, verwijzers (lokaal team of huisarts), de regisseur en 

de hoofdaannemer wordt ontwikkeld. Sturen en financieren op resultaten vraagt vereist van alle 

actoren (ouders, verwijzers, school, GI en aanbieders). 

 

5. Inkoop 

Het perspectiefplan wordt gebruikt om een inschatting te maken van het ondersteuningsprofiel en 

de bijbehorende intensiteit van de ondersteuningsbehoefte. De enkelvoudige hulp (B, bij ons 

ambulant) en de zware vormen van hulp (C, bij ons de specialistische hulp) wordt apart ingekocht.  

 

Financiering enkelvoudige hulp (B): 

- (gemiddelde) prijs per profiel gericht op resultaat 

- prijs profiel kan differentiëren op vier intensiteiten 

- aanbieders zijn vrij om te bepalen hoe een profiel wordt ingevuld, gericht op gewenste 

resultaat perspectiefplan.  

- Maatwerk per gin is altijd het uitgangspunt, aanbieders moeten hiermee calculeren, soms 

iets meer, soms iets minder 

- Afrekenen: PxQ (prijs per profiel, afrekenen naar werkelijk gebruik = afreken per gezin)  

- De tarieven voor de inzet (profiel-intensiteit-combinaties) worden vastgesteld in 

samenwerking met de aanbieders. Aanbieders leveren een prijsberekening aan obv profiel 

en intensiteit die nodig is om het resultaat te bereiken, gemeente, stellen de gemiddelde 

prijs vast. 

- Nooit standaard en afgebakende arrangementen. Betalen alleen voor het resultaat.  

- Tarieven zijn inclusief verblijfcomponent en vervoer. Is het maximale tarief voor de 

hoofdaannemer. Als het traject langer duurt dan vooraf ingeschat, kan dat niet in rekening 

worden gebracht.  

 
 

Financiering zware vormen van hulp (C) 

- Kleine groep gezinnen met een zeer xware hulpvraag en bijkomend zeer hoge kosten 

- Indeling ondersteuningsprofielen en intensiteiten zijn hier ook van toepassing, alleen de 

tarieven worden anders vastgesteld. 

- Ook afrekening op basis van het gewenste resultaat perspectiefplan en maatwerk 

uitgangspunt.  

 

 



Uitzondering:  

Er is een vrij budget gereserveerd om uitzonderlijke gezinnen (onorthodox) te ondersteunen 

 

Overige punten 

- Stapeling van tarieven is niet mogelijk omdat wordt gewerkt vanuit 1 perspectiefplan, 1 

ondersteuningsbehoefte en dus 1 tarief. Tarief is totaalsom per gezin waar de 

hoofdaannemer alle hulp moet financieren. Uitzonderingen: 

o Intensiteit acuut (spoedprocedure) 

o Intensiteit duurzaam 

- Overstap naar een ander profiel alleen mogelijk na toestemming van de regisseur in het 

lokale team of de GI. Bewijslast ligt bij de aanbieder  

 

7. Resultaat 

Marktwerking op inhoud in plaats van marktwerking op tarief 

Invoering van een kwaliteitsmeetsysteem op basis van gezinservaring, uitval en doelrealisatie 

Meningen van ouders en jeugdigen zijn cruciaal 

Protocol voor aanbieders. Uniforme metingen per profiel – intensiteit – combinatie 

Transparantie, scores per aanbieder per profiel per intensiteit worden gepubliceerd op de website  

Outcome meting 

Vaste set van meetinstrumenten per profiel, verschillende normen per intensiteiten 

 

Implementatie heeft een lange tijd nodig.   

 


