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Evaluatie project Transformatieopgaven Jeugdhulp Noordoost-Brabant.

Behandeling in commissie
Niet van toepassing
Kennisnemen van:
De evaluatie project Transformatieopgaven Jeugdhulp Noordoost-Brabant.
Aanleiding
In 2017 stelden de 16 gemeenten in de regio Noordoost-Brabant een bedrag van 11,8 miljoen
beschikbaar om het zorglandschap te transformeren en ervoor te zorgen dat er ook in toekomst
passende hulp aan jeugdigen geboden kan worden. Het project ‘urgentie transformatie’ kende een
complex proces met de nodige uitdagingen waarover u als Raad steeds bent geïnformeerd. In
oktober 2020 is het project inhoudelijk en procesmatig geëvalueerd.
Kernboodschap
De conclusie is dat de hoofddoelstellingen van het project zijn gerealiseerd:
1. Er is beter passende hulp gerealiseerd: door de interventies van het transformatieproject is
voor zeker 67 jeugdigen met complexe problemen residentiele of klinische plaatsing
voorkomen. Dit resultaat is in de eerste plaats van belang voor de jeugdigen die het betreft.
2. Ten tweede is hierdoor het zorglandschap veranderd: deze jeugdigen hebben een ander
aanbod gekregen (ambulant of gezinsgericht verblijf bijvoorbeeld) waardoor zij geen beroep
hebben gedaan op residentieel of klinisch verblijf.
3. Tot slot blijkt ook dat de hulp niet alleen beter passend was, maar ook dat de kosten per
jeugdige zijn gedaald. Met een incidentele bijdrage (van € 8 mln) is een structurele
kostendaling van € 1,2 - € 1,8 mln gerealiseerd. Daarmee is ook de derde doelstelling van het
project behaald, namelijk bijdragen aan de betaalbaarheid van het jeugdhulpstelsel in
Noordoost-Brabant.
Het project in vogelvlucht
In de tweede fase van het project (2018-2020) zijn via een meervoudige onderhandse
aanbesteding opdrachten uitgezet onder 17 geselecteerde aanbieders. In wisselende
samenstelling zijn (kleinere) samenwerkingsverbanden gevormd en vervolgens zijn er 14
opdrachten aan deze samenwerkingsverbanden gegund.

Uitvoering van het project heeft geleid tot de inzet van (nieuwe) instrumenten zoals: een regionaal
matchingsteam voor gezinshuizen, inzet van GGZ-expertise, differentiatie en uitbreiding
gezinshuisplaatsen, trainingshuizen, intersectorale teams, inzet ervaringsdeskundigheid,
expertiseteam 16-23, e-health en pilots onderwijs.

De evaluatie
Het evaluatierapport (zie ook de bijgevoegde samenvatting) concludeert dat het project heeft
bijgedragen aan de drie hoofddoelstellingen: 1) passendere jeugdhulp voor jeugdigen in de regio,
2) verandering van het zorglandschap in de richting van ‘wonen doe je thuis’; 3) via een tijdelijke
investering een structurele omslag maken om binnen het beschikbare budget de juiste jeugdhulp
te kunnen bieden. Uit de projectresultaten komt naar voren dat betere hulp hier gelijk op gaat met
lagere kosten. De Key groep benoemt dat als een hogere zorgwaarde:

Het onderstaande overzicht geeft vereenvoudigd weer in hoeverre de ingezette instrumenten
hebben bijgedragen aan het behalen van de doelen per thema:

Borging van de resultaten en van het transformatieproces
Op 17 december zijn de resultaten in het Regionaal Bestuurlijk Overleg jeugdhulp (RBO)
besproken. Ook is besproken wat ervoor nodig is om de behaalde resultaten te behouden en
verder uit te bouwen zodanig dat de transformatiebeweging ook de komende jaren verder
gestimuleerd wordt.
Voor de borging van de huidige projectresultaten en de transformatiebeweging wordt een
implementatieplan opgesteld voor de periode 2021-2023 en net als in de vorige fase is dat weer
een gezamenlijk plan van gemeenten en aanbieders. De uitvoering van de implementatiefase
wordt bekostigd uit het projectbudget.
Meer informatie
Komend voorjaar organiseren we een Webinar om u desgewenst verder te informeren over de
resultaten van het project.
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