
Afrondende marktconsultatie 
normenkader specialistische 
jeugdhulp

Dinsdag 18 januari 2022 14.00 – 16.00 uur



Programma

14.00 uur: Welkom (Gert Ranter)

14.10 uur: Inleiding (Han Tuller)  

14.30 uur: In gesprek

▪ Vraag 1 - 30 minuten

▪ Vraag 2 - 25 minuten

▪ Vraag 3 - 30 minuten

15.55 uur: Afsluiting (Gert Ranter)



Algemeen beeld n.a.v. marktconsultaties

• Op hoofdlijnen is er commitment en ondersteuning voor het 
gehele normenkader

• Nadere concretisering is nodig 

• Wij (gemeenten en SDF) hebben nog huiswerk als het om het 
verduidelijken van onze bedoelingen gaat



Kernboodschap

• Bekostigingssysteem Specialistische Jeugdhulp is bedoeld om 
passende en effectieve jeugdhulp mogelijk te maken.

• Gemeenten willen maximale ruimte bieden voor invullen van een 
samenhangend traject aan het totale betrokken gezinssysteem 
waarin Specialistische Jeugdhulp een onderdeel vormt

• Aanbod staat niet centraal, maar de vraag (en het daarbij 
behorende maatwerk): we kiezen met overtuiging voor het    
werken met trajecten en resultaatsturing!

• Planbaarheid en voorspelbaarheid                                           
binnen de Specialistische Jeugdhulp                                               
is maar beperkt (en dat verdragen                                                 
we allen)



Wat nemen we mee en werken we uit? (1)

• Scope: denk na over de begrenzing van het perceel SJH met 
voorliggende en algemene voorzieningen en neem regie voor 
uniformering werkwijze van gemeenten

• Hoog specialistische jeugdhulp: integratie van ambulante 
trajecten HSJ en van residentiële setting HSJ (en meer) binnen 
perceel SJH
• Daarnaast mogelijkheid om passende zorg te kunnen bieden aan 

doelgroep die niet zomaar in PIC systeem past,                         
uitwerken

• Partnerschap: denk na over de te                                         
stellen eisen in de open house                                                           
systematiek waarmee kwaliteit                                                   
en partnerschap worden geborgd



Wat nemen we mee en werken we uit? (2)

• Kwaliteit: de te stellen kwaliteitseisen zijn voor alle contractpartners 
gelijk en moeten concreet worden uitgewerkt (hoe moeten ze 
worden ingevuld) in het kwaliteitskader

• Tarifering: de status van het berekende tarief moeten duidelijker 
worden gemaakt: tarief is op geen enkele manier voorschrift of 
kwaliteits- c.q. productie-eis; staffels binnen ondersteuningsprofiel 
zo klein mogelijk (beperking is systeemstandaard                         
van negen intensiteiten per profiel);                                                   
norm voor overhead zou volgens een 
aantal jeugdhulpaanbieders hoger                                           
moeten



Wat nemen we mee en werken we uit? (3)

• Passende jeugdhulp: benadruk de wens en noodzaak om kennis 
toe te voegen vanuit de in SJH aanwezige brede expertise zowel 
binnen SJH als richting verwijzers 

• Ondersteuningsprofielen: de nu gepresenteerde profielen 
bestrijken het hele zorglandschap en de mogelijkheid om per 
profiel te kunnen inschrijven spreekt aan. Eén dagdeeltarief            
(gerelateerd aan 4 uur aanwezigheid) 



Waar denken we nog over na

• Maximaal faciliteren van flexibel op en afschalen van intensiteiten;

• Gunningscriteria i.r.t. kwaliteit, effectiviteit van ingezette SJH en 
partnerschap;

• Specifieke voorwaarden per ondersteuningsprofiel m.b.t. 
doorlooptijd, stapelen en minimale opleidingseisen
• We houden wel vast aan het uitgangspunt dat de                               

profielen ambulante SJH in principe niet                                             
stapelbaar zijn met profielen E,F, G of I 



Wat is ons (SDF) huiswerk?

• Het uitgangspunt van resultaatsturing (en de status van 
intensiteiten en daaraan gekoppelde tarieven) en de bedoeling 
(inclusief rolverdeling) beter uitleggen en vertalen naar de 
dagelijkse praktijk van de jeugdhulpaanbieders en van de 
verwijzers (gemeente en GI’s)
• Dat krijgt vorm in het in te richten implementatietraject

• De nadere concretisering waarom in de                           
gesprekken en marktconsultatie om is                                  
gevraagd, samen met                                                     
jeugdhulpaanbieders (in partnerschap) 
uit te gaan werken



Wat hebben wij toegestuurd?

• Een document waarin we de hoofdlijnen weergeven die wij willen en zullen 
vastleggen in de te presenteren inkoopdocumenten.
• Voor sommige hoofdlijnen (bijvoorbeeld de samenhang tussen het perceel SJH en 

voorliggende voorzieningen) geldt dan nadere concretisering later plaats gaat vinden



Vragen



Vraag 1

Kunt u zich vinden in de weergegeven hoofdlijnen?

Heeft u nog verbetervoorstellen voor deze teksten?



Vraag 2

Welke drie onderwerpen kunnen we samen vastleggen als 
onderwerpen waarvoor nadere concretisering dient plaats 

te vinden voordat de gunning van het perceel 
Specialistische Jeugdhulp heeft plaatsgevonden?



Vraag 3

• Op welke manier zouden we het implementatieproces het 
beste kunnen invullen?
• Voor de korte termijn (invoering bekostiging Specialistische 

Jeugdhulp per 1 januari 2023)

• Voor de lange termijn (de duur van de contractperiode)
• Eén suggestie is al gedaan: richt het                                                         

Transformatieoverleg 2.0 op

• Wat hebben jullie als aanbieders                                             
nodig om de implementatie per                                                     
1 januari 2023 te laten slagen?



Vervolgstappen

• Afrondende algemene marktconsultatie (begin februari 2022)

• Uitwerken aanbestedingsdocumenten (maand februari)

• Publicatie aanbesteding (10 maart 2022)

• Vragen en antwoorden

• Gunning (voor zomerreces 2022)

• Implementatietraject (na zomerreces 2022)

• Partnerschap (ook via bespreken en                                    
uitwerken regiovisie) vanaf april 2022



Conclusies



Afsluiting

Bedankt voor jullie deelname!


