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Geachte raadsleden,
Zoals u weet werken wij in de regio Haaglanden gezamenlijk aan de voorbereidingen van de inkoop
jeugdhulp voor de periode 2020-2024. De afgelopen maanden is een intensieve gespreksreeks gevoerd.
In deze zogenoemde "marktdialogen" is met een groot aantal jeugdhulpaanbieders, lokale teams,
gecertificeerde instellingen, huisartsen en cliëntvertegenwoordigers gesproken over diverse relevante
onderwerpen. Er zijn waardevolle inzichten rond uitvoeringszaken naar voren gekomen en er leeft bij alle
betrokkenen een gedeelde wens om de dialoog voort te zetten. Hieraan willen wij graag gehoor geven.
Zoals ook aangegeven in ons lokale Plan van aanpak kostenbeheersing jeugdhulp (besproken in de
raadscommissie van 12 februari jl.), werken de samenwerkende gemeenten in de regio Haaglanden
tegelijkertijd aan een ambitieuze verbeterslag van de jeugdhulp richting een resultaatgericht stelsel. Dit
nieuwe stelsel plaatst de vraag van jeugdigen en ouders centraal en draagt op de langere termijn bij aan
de financiële houdbaarheid van de jeugdhulp.
Gefaseerde invoering resultaatgerichte bekostiging

Uit de vele gesprekken die gevoerd zijn in de marktdialogen, intern in iedere gemeente en tussen de H10
gemeenten onderling, zijn belangrijke lessen geleerd rondom diverse uitvoeringskwesties en de
invoeringsplanning die de regio Haaglanden oorspronkelijk voor ogen had. Deze inzichten, gecombineerd
met de ervaringen uit andere regio's in Nederland, hebben ons doen inzien dat resultaatgerichte
bekostiging binnen Haaglanden het best gefaseerd kan worden ingevoerd. Hiermee geven wij ruimte aan
de noodzakelijke dóórontwikkeling van het huidige stelsel, waarin alle betrokkenen een belangrijke
bijdrage leveren. Invoering van resultaatgerichte bekostiging is dan ook niet het sluitstuk, maar juist het
begin van de inhoudelijke transformatie.
Dit betekent dat het resultaatgericht werken in de regio Haaglanden vanaf 1 januari 2020 op inhoudelijk
gebied volledig wordt ingevoerd. De resultaatgerichte bekostigingssystematiek zal echter stapsgewijs
worden ingevoerd. De zorgaanbieders worden hierover op de korte termijn geïnformeerd.
Concreet betekent dit dat met ingang van 2020 alle nieuwe cliënten in de regio Haaglanden jeugdhulp
krijgen toegewezen op Profiel-lntensiteitscombinaties, waarbij per cliënt de te behalen resultaten
worden bepaald. Voor de "Hoog-specialistisch/Hoog-complexe jeugdhulp" wordt voor zowel oude als
nieuwe cliënten gedurende 2020 nog op basis van de huidige PxQ systematiek met producten afgerekend.
Voor de "Specialistische jeugdhulp" gaan de H9 gemeenten voor nieuwe cliënten per 1 januari 2020
volledig over op de nieuwe systematiek en vindt bekostiging plaats op basis van een vast bedrag per
Profiel-Intensiteit-Combinatie (PIC). Voor alle cliënten die al in zorg zijn, geldt binnen de H10 een "zachte
overgang", waarbij deze oude cliënten nog volgens het oude contract op PxQ worden bekostigd en in de
loop van 2020 overgaan op de nieuwe bekostigingssystematiek van PIC's.
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De nieuwe manier van bekostigen vraagt niet alleen een andere werkwijze van jeugdhulpaanbieders,
maar juist ook van gemeenten. Gezien de omvang van de gemeente Den Haag, het grote aantal
jeugdprofessionals in haar jeugdteams en de nieuwe organisatie die per 1 juli 2018 is gevormd door de
samenvoeging van de jeugdteams en WMO-teams tot één integrale organisatie vraagt implementatie in
de gemeente Den Haag meer voorbereidingstijd. Dit houdt in dat de gemeente Den Haag wel het
resultaatgerichte werken per 1-1-2020 invoert, maar naast de "Hoog-specialistische/Hoog-complexe
jeugdhulp" ook de "Specialistische jeugdhulp" in 2020 nog tijdelijk op basis van de huidige PxQ
systematiek zal bekostigen. Het Inkoopbureau H10 heeft aangegeven dat deze twee
implementatiesnelheden uitvoerbaar zijn.
Alle H10 gemeenten gaan per 1 januari 2021 volledig over naar resultaatgerichte bekostiging. Gedurende
2020 wordt zowel gemonitord op de ontwikkeling van inhoudelijke aspecten als op het bepalen van
realistische tarieven voor de nieuwe Profiel-lntensiteitscombinaties. Deze lessen worden meegenomen
in de dóórontwikkeling van het stelsel. Dit gaat in nauwe samenspraak met de bij de uitvoering betrokken
actoren.
De inkoopdocumenten worden mede op basis van de uitkomsten van de marktdialogen de komende
weken afgerond. De beoogde publicatiedatum is 23 april 2019, waardoor gunning binnen de planning kan
plaatsvinden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendeļįjKe groet,
het college'van burgemeester en wethouders,
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