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Laatste ontwikkelingen voortgang en fasering
inkoop jeugdhulp 2020-2024
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In maart van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van de voorbereiding van de inkoop
van de jeugdhulp voor de periode 2020-2024 en de fasering hierin (IB 19 016). Graag informeren we u
met deze brief over de laatste ontwikkelingen.
Zoals ook blijkt uit de door u vastgestelde inkoopstrategie jeugdhulp 2020-2024, staan de
samenwerkende gemeenten in de regio Haaglanden, de H10, een ambitieuze verbetering van de
jeugdhulp voor met een resultaatgericht stelsel. Een stelsel waarin de vraag van jeugdigen en ouders
centraal staat en dat ook op de langere termijn financieel houdbaar is. Dit vraagt om een meerjarige
doorontwikkeling met bijdragen van gemeenten en jeugdhulpaanbieders.
Per 1 januari 2020 treedt het nieuwe stelsel in werking. Van nieuwe cliënten wordt vanaf dat moment na
analyse bepaald wat de gewenste resultaten zijn en vindt afstemming tussen lokaal team en
jeugdhulpaanbieder plaats over het gewenste aanbod om die resultaten te behalen.
In voorbereiding op de inkoop is een intensieve gespreksreeks gevoerd onder de noemer
‘marktdialogen’. In deze dialogen is onder andere met een groot aantal jeugdhulpaanbieders, lokale
teams, gecertificeerde instellingen, huisartsen en cliënt-vertegenwoordigers gesproken over diverse
relevante onderwerpen met betrekking tot het resultaatgericht stelsel.
Inmiddels zijn de inkoopdocumenten gepubliceerd en hebben jeugdhulpaanbieders de mogelijkheid
(gehad) om vragen te stellen. Dit gebeurt in twee rondes, die elk resulteren in een Nota van Inlichtingen.
Ondanks onze intensieve voorbereiding hebben jeugdhulpaanbieders in totaal bijna 2900 vragen gesteld
en zorgen geuit. De voornaamste zorgen hebben betrekking op de uiteenlopende (nieuwe)
verantwoordelijkheden die jeugdhulpaanbieders krijgen, de tarieven, de nieuwe bekostigingswijze en de
verschillende administratiesystemen, mede in relatie tot die verantwoordelijkheden. Een aantal
jeugdhulpaanbieders heeft kenbaar gemaakt dat zij juridische stappen gaan ondernemen.
Het voornemen van de H10 was om per 1-1-2020 een deel van de specialistische jeugdhulp
resultaatgericht te bekostigen. Op basis van de uitkomsten van de marktdialogen en de zorgen van de
jeugdhulpaanbieders in combinatie met de nog zeer beperkte implementatietijd, hebben wij de conclusie
getrokken dat een overgangsjaar noodzakelijk is. Een overgangsjaar dat is gericht op gezamenlijk
ervaring opdoen, monitoren, evalueren en waar nodig bijstellen, om zo te leren wat de goede werkwijzen
zijn om resultaatgericht te werken en uiteindelijk ook te bekostigen.
Dit betekent dat vanaf 1 januari 2020 gewerkt gaat worden met verwijzingen en gezinsplannen in termen
van beoogd resultaat, het bieden van maatwerk voor jeugdigen en gezinnen en het werken met één
verantwoordelijke jeugdhulpaanbieder per jongere/gezin. De resultaatgerichte financieringssystematiek
wordt binnen de gehele H10 voor zowel specialistische jeugdhulp als hoog-specialistische jeugdhulp
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stapsgewijs ingevoerd. Gedurende 2020 wordt de inhoud van de ontworpen profielen (PIC’s)1 getoetst
en waar nodig bijgesteld en aangevuld. Ook bepalen we het daarmee samenhangende tarief. Hiermee
kunnen we in 2020 zowel de ontwikkelingen van inhoudelijke aspecten van het nieuwe stelsel als
realistische tarieven voor de nieuwe PIC’s monitoren. De geleerde lessen worden meegenomen in de
doorontwikkeling van het stelsel, waarbij twee basiswaarden in de jeugdhulp geborgd worden: de
continuïteit van zorg en geen kind tussen wal en schip. Deze doorontwikkeling vindt in nauwe
samenspraak met jeugdhulpaanbieders plaats.
Een overgangsjaar zorgt voor een soepele(re) overgang van het oude stelsel met producten en
inspanningsgerichte bekostiging naar een stelsel met profielen en resultaatgerichte bekostiging.
Voornoemde proceswijziging heeft gevolgen voor enkele stappen in het aanbestedingstraject. De
jeugdhulpaanbieders zijn inmiddels geïnformeerd over de aanpassingen. Ofschoon de aanpassingen
geen zekerheid bieden voor het uitblijven van juridische stappen, gaan de H10 gemeenten er van uit dat
met het benutten van 2020 als overgangsjaar aan de zorgen van de jeugdhulpaanbieders tegemoet is
gekomen. Dit overgangsjaar biedt gemeenten en jeugdhulpaanbieders voldoende ruimte voor
doorontwikkeling en dialoog met het oog op de vervolgstap naar een resultaatgerichte bekostiging per
2021.
Ook in dit overgangsjaar houdt de kostenontwikkeling van de jeugdhulp onze aandacht en zetten we
de lokale en regionale maatregelen door (zie ook raadsinformatiebrieven IB 19041 en IB 19076).
Daarnaast komen we op korte termijn met een brief waarin we de regionale en lokale maatregelen die
ingezet zijn of nog ingezet zullen worden verder toelichten.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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