
Marktconsultatie 
ondersteuningsprofielen

Donderdag 16 december 15.00 – 17.00 uur



Programma

15.00 uur: Welkom (Gert Ranter)

15.05 uur: Korte inleiding (Han Tuller)  

15.10 uur: In gesprek

▪ Vraag 1 - 20 minuten

▪ Vraag 2 - 10 minuten

▪ Vraag 3 - 20 minuten

▪ Vraag 4 - 40 minuten

16.40 uur: Bespreken van de stelling

16.55 uur: Afsluiting (Gert Ranter)



Wat is er nieuw/anders

• Geen tien profielen, maar zes:
Intensiteiten aangepast: vergelijking met oude bijlage 10 gaat niet meer op. Profielen 
benoemen nu problematiek die in totale profiel aan orde kan zijn. En niet meer 
problematiek per intensiteit.

• Jeugdhulpaanbieders kunnen per profiel inschrijven

• Nieuwe casuïstiek interventie is altijd eerst herstelgericht (duur maximaal 
twee jaar)

• Gesprek (tellen en vertellen) over resultaten en 
doelen, effectiviteit van ingezette hulp en 
samenwerking op niveau van jeugdhulporganisatie



Ondersteuningsprofielen

• Uitgangspunt is en blijft resultaatsturing en – financiering
1 compleet pakket voor behandeling, begeleiding of hulpverlening: alle modules en 
producten afgestemd en geprioriteerd in één ‘traject’

• Intensiteiten zijn uitkomsten van berekening die wij als hulpmiddel zien 
De intensiteit is een ladder die gebruikt wordt om het beoogde resultaat te kunnen 
behalen: hoe is niet aan ons. Wij hebben berekend dat het kan met onze 
uitgangspunten. Verder in gesprek tijdens marktconsultatie 21 december.

• Noodzaak voor inzet van specialistische jeugdhulp moet 
aanwezig zijn

• Uitwerking profielen zal moeten passen binnen

de voor specialistische jeugdhulp vast te leggen 
scope (gesprek 20 december a.s.)



Profielen zelf

• Drie profielen m.b.t. ambulante hulpverlening:
• Basis jeugdhulp (A)

• Specialistische jeugdhulp (C)

• Systeembehandeling (D)

• Eén profiel voor begeleiding en ondersteuning (B)

• Eén profiel voor dagbesteding en logeren (E)

• Eén profiel voor dagbehandeling (F)

• Eén profiel met voorwaardelijke producten (H)



Vragen/stellingen



Vraag 1

Kunt u uw hulpaanbod in de gekozen en u voorgelegde 
indeling van profielen, onderbrengen?

• En welk aanbod mogelijk niet?
• Heeft u nog verbetervoorstellen voor deze teksten en genoemde 

elementen in profielbeschrijvingen? Graag schriftelijk doorgeven!



Vraag 2

Is de norm van verantwoorde werktoedeling goed 
ingevoegd naar uw mening?



Vraag 3

Zijn de aangepaste intensiteiten voldoende werkbaar in de 
praktijk? 

• Dragen zij bij aan een groter kostenbewustzijn?

• Zijn ze een reële vergoeding voor de te verrichten werkzaamheden?



Vraag 4

Is het een optie om de discussie over op- en afschalen van jeugdhulp 
binnen het systeem van PIC eenvoudiger te maken, door met een 

aanbiederspecifiek tarief te gaan werken? 

(Dit in combinatie met de afspraak van mogelijkheden tot staffelen.)



Toelichting vraag 4

• Door gebruik te maken van een aanbieder specifiek tarief, gaan aanbieders werken 
met een eigen specifiek tarief per profiel. Daarmee heeft iedere aanbieder 
gemiddeld genomen een reëel tarief per profiel. 

• De aanbieder zal het merendeel van de cliënten binnen dit profiel onder het 
aanbieder specifiek tarief opvoeren. Er is wel nog altijd de mogelijkheid om op- of 
af te schalen naar één van de andere intensiteiten binnen dit profiel. 

• Op- en afschalen kent echter een min/max percentage op profielniveau. Op- en 
afschalen zou daarom ook de uitzondering moeten zijn, niet de regel.
Er wordt bij op- of afschalen mogelijk ook verzocht 
door de gemeenten om deze te onderbouwen.



Toelichting vraag 4



Stelling

Inschrijven per profiel is een goed passend model voor de 
nieuwe inkoop specialistische jeugdhulp.



“Huiswerk’'

Over resultaatsturing c.q. monitoring van resultaten
Waaruit (of hoe) is af te leiden dat de in een casus gestelde 
resultaten gerealiseerd zijn c.q. voldoende dichtbij zijn gebracht?

Graag uw reactie voor 10 januari 2022
aan ons retourneren via:

inkoop2022@sdfryslan.nl

mailto:inkoop2022@sdfryslan.nl


Conclusies

• Vragen

• Stelling



Afsluiting

Bedankt voor jullie deelname!


