
 

 

Uitstel Specialistische Jeugdhulp en Wonen 
 
Sociaal Domein Fryslân ontwikkelde met aanbieders en de 18 aangesloten gemeenten het nieuwe 
inkoopbeleid Specialistische Jeugdhulp en Wonen. Alle aanbieders konden deelnemen aan de 
marktconsultaties over het inkooptraject. Een aantal aanbieders heeft bezwaar aangetekend tegen 
hun voorlopig gunningsbesluit.  
 
De vele bezwaren moeten zorgvuldig worden beoordeeld. In een aantal gevallen spelen er 
rechtszaken.  Dit proces duurt tot na 1 januari en mogelijk tot en met maart 2023.  
De invoering die daarna door de gemeenten en aanbieders moet worden gedaan, kost ook de nodige 
tijd. De beoogde invoering op 1 januari 2023 kan niet doorgaan. Halverwege het jaar invoeren zorgt 
voor veel extra administratieve druk bij zowel aanbieders als gemeenten. De nieuwe ingangsdatum 
wordt 1 januari 2024.  
 
Wat ging hieraan vooraf?  
In 2018 werd gestart met het Friese jeugdhulpstelsel op basis van inkoop van trajecten. In plaats van  
300 producten ging men naar 10 profielen.  

Op basis van een evaluatie over de periode 2018-2020, waarin knelpunten werden opgehaald, 
ontwikkelde SDF in 2020/2021 samen met aanbieders en de 18 Friese gemeenten nieuw 
inkoopbeleid Specialistische Jeugdhulp en Wonen. Hierin werden de volgende aanbevelingen 
gedaan: 
-  Stel een nieuwe regionale visie op met inhoudelijke doelen voor de jeugdhulp en het 
zorglandschap. Werk daarbij het principe van ‘goed-genoeg’ uit. Wanneer is de cliënt tevreden en is 
de geboden hulp voldoende? Baken de jeugdhulp af en definieer wat wel jeugdhulp is en wat niet. 
Deze Fryske Regiovisie Jeugdhulp 2023-2026 is met betrokken organisaties opgesteld en heet  
Mei-inoar foar ús bern. De visie wordt begin 2023 vastgesteld door de aangesloten gemeenten.  
 
- voer een onafhankelijk kostprijsonderzoek uit naar de tarieven zodat duidelijk is waar de tarieven 
op zijn gebaseerd. Breng een inhoudelijke normering aan in de inzet van intensiteiten. Die normering 
kan gebaseerd zijn op basis van inzet qua duur of expertise. Dit voorkomt aan de voorkant moeizame 
discussies over de keuze voor een intensiteit.  
- Maak werk van uniformering. Daarbij gaat het om het opleidingsaanbod, triagemethodiek, gebruik 
en toepassing van het ondersteuningsplan en de toepassing van het administratieprotocol. Stel 
daarbij een afwegingskader voor de specialistische jeugdhulp op.  
- Onderzoek de mogelijkheden hoe meer sturing op het zorglandschap mogelijk is in relatie tot 
beperking van het aantal contracten en het stellen van ook zorginhoudelijke kwaliteitseisen. 

De Friese gemeenten hebben het inkooptraject van de Specialistische Jeugdhulp in Fryslân 
vervolgens opnieuw ingezet. Met duurzame samenwerking met minder aanbieders als doel voor dit 
onderdeel per 1 januari 2023. Hiervoor heeft SDF de projectgroep ‘Inkoop jeugdhulp 2023’ ingericht.  
Belangrijke uitgangspunten van het traject zijn onder andere de resultaten uit het rapport ‘Evaluatie 
van het Friese inkoop- en bekostigingssysteem voor de jeugdhulp’ 

Het was de bedoeling om de inkoop van alle onderdelen van de jeugdhulp opnieuw te organiseren 
vanaf 1 januari 2022. Dat is gelukt voor de percelen Pleegzorg en Dyslexie.  
Voor de Specialistische Jeugdhulp was een nieuwe inkoop nodig vanwege een uitspraak van de 
rechtbank Leeuwarden. De implementatiedatum verschoof naar 1 januari 2023. De ingangsdatum 
voor Wonen werd ook 1 januari 2023 vanwege samenhang met SJH. Alle lopende contracten werden 
verlengd. Deze worden beiden nu uitgesteld naar 1 januari 2024 

 
 

https://www.sdfryslan.nl/kennisbank/evaluatie-van-het-friese-inkoop-en-bekostigingssysteem-voor-de-jeugdhulp
https://www.sdfryslan.nl/kennisbank/evaluatie-van-het-friese-inkoop-en-bekostigingssysteem-voor-de-jeugdhulp


 

 

Gevolgen van uitstel 

• De continuïteit van de jeugdhulp in 2023 wordt gewaarborgd 

• Met de huidige gecontracteerde aanbieders van SJH en Wonen worden afspraken gemaakt 

over de verlenging van het huidige contract voor een periode van één jaar.  

• De aanbieders zijn op 25 november geïnformeerd over het uitstel. Op 7 december is een 

digitale bijeenkomst geweest met de aanbieders over de gevolgen van het uitstel.  

• Het inkoopproject wordt verlengd. 

• De inkoop is een Open House procedure. Tussentijdse toetreding is mogelijk als de 
zorgaanbieder een toevoeging is voor het zorglandschap. Aanbieders die per 1 januari 2023 
gecontracteerd zouden worden maar nu nog geen contract hebben, worden actief door SDF 
benaderd voor een tussentijdse toetreding. 

• Door het uitstellen van de inkoop SJH vallen de ambulante HSJ trajecten vanaf 1 januari 2023 
alsnog onder de overeenkomst HSJ.  

 
 
 


