Raadplegen
belangengroep
Bijeenkomst van 17 december 2020
Onderwerp: Concept aanscherping normenkader (ondersteuningsprofielen
en intensiteiten) aanbesteding 2022 kavel gespecialiseerde jeugdhulp

Context
´ Op basis van de evaluatie van het huidige bekostigingssysteem voor
gespecialiseerde jeugdhulp d.d. september 2020 komt naar voren dat we
het huidige systeem behouden, maar willen verbeteren.
´ Aanscherpingen:
´ De huidige ondersteuningsprofielen zijn containers waarin producten en
trajecten worden geplaatst die heel verschillend van aard zijn
´ De keuze voor een profiel en intensiteit is heel vaak een kwestie van het zoeken
naar een passend tarief en veel minder van de uitkomst van een inhoudelijke
afweging over passende hulp
´ Werk een duidelijker normering in het systeem van ondersteuningsprofielen en
intensiteiten uit, waarin het passende traject uitgangspunt is

Concept uitwerking
´ Voor de goede orde: alles is nog in de concept fase! Onze raadpleging is
bedoeld om op te halen of aanscherping ook in de praktijk werkbaar is.
´ We hebben een Excel bestand meegestuurd, daarin staan uren,
opleidingsniveaus e.d. die op dit moment indicatief zijn. Wij willen graag in
gesprek over de onderliggende gedachten; de concrete uitwerking volgt
later. De intensiteiten zijn met een cijfer aangegeven: dit om aan te geven
dat we per profiel met verschillende intensiteiten blijven werken.
´ We werken vanuit de opdracht dat we de hoofdlijnen (verdeling wie wat
en wie hoe bepaalt bijvoorbeeld) van het huidige systeem in stand houden
´ Naast de aanscherping van het normenkader spelen ook andere
verbeteracties. Deze zijn nu geen onderwerp van gesprek.

Voorwaarden bij inschaling (1)
´ Duurzaam of herstel
´ Indien er in een gezin of als gevolg van in de jeugdige gelegen factoren, geen of niet
voldoende ontwikkelpotentieel is om te behalen resultaten binnen een jaar te
bereiken en het perspectief is dat deze resultaten ook niet binnen een termijn van
twee jaar te behalen zijn, is het mogelijk om een duurzaam traject toe te kennen.
Daarbij geldt heel nadrukkelijk dat dit pas mogelijk is als onderzocht is of de Wet
Langdurige Zorg niet voorliggend is.
´ Bij duurzame trajecten ook minimaal jaarlijks op cliëntniveau een stand van zaken.

´ Ondersteuningsplan (conform uniform format van gemeenten)
´ Ondersteuningsplan is verplicht (voor zorgaanbieders en verwijzers m.u.v. huisartsen,
medisch specialisten en rechtbank) vanaf bepaalde intensiteit
´ Wij denken aan een bedrag van +/- € 10.000 per jaar als grens voor een traject
waarvoor ook de verplichting geldt om een ondersteuningsplan op te stellen

Voorwaarden bij aanscherping (2)
´ Eén gezin, één plan
´ Als begeleiding of behandeling zich richt op hele gezin, dan wordt verwijzing
afgegeven op één kind en valt gezinsbehandeling onder het dan vastgelegde
arrangement
´ Als één van de ouders zich terugtrekt uit het arrangement, wordt de hulp niet
stopgezet. Het arrangement is pas afgerond wanneer er voor de jeugdigen in het
gezin een stabiele situatie is ontstaan en perspectief op vooruitgang is geboden.

´ Minder maar betekenisvolle ondersteuningsprofielen
´ Kwalitatieve normering per intensiteit
´ Aard van de interventie (behandeling of begeleiding; multidisciplinair of niet)
´ Minimaal opleidingsniveau (met “tenzij bepaling”)
´ Volume van in te zetten begeleiding of ondersteuning

Ondersteuningsprofielen
´ We gaan van 10 naar drie inhoudelijke en drie voorwaardelijke. In de
bijlage zijn ze omschreven en uitgewerkt (blad 2 van het bij de uitnodiging
gevoegde Excel bestand).
´ Dekken we met deze profielen in jullie ogen 98% van de problematiek?

Intensiteiten (als voorbeeld zijn op pagina 1 van het
meegezonden Excel bestand twee profielen uitgewerkt)
´ Binnen profiel opvoedingsondersteuning en psycho-educatie
´ Kortdurend (maximaal 3 maanden) en maximaal 5 bijeenkomsten
´ Is dit gespecialiseerde jeugdhulp volgens jullie?

´ Registratie en accreditatie-eisen
´ Beperkt inzetbaar per kind (garantietermijn instellen)
´ Zijn dit gerechtvaardigde en uitvoerbare voorwaarden?

´ Binnen andere inhoudelijke profielen vanaf een bepaald bedrag
´ Onderscheid enkelvoudige en meervoudige problematiek
´ Onderscheid tussen gezinsbehandeling en interventie gericht op kindproblematiek
´ Is dit een logisch onderscheid of is er een beter onderscheid te maken?
´ Welk bedrag is een goede grens?

Intensiteiten (vervolg)
´ Binnen andere inhoudelijke profielen, meerdere intensiteiten
´ Onderscheid doorlooptijden (duur tot 6 maand en langer (maximaal 18 maanden))
´ Onderscheid in te zetten uren (minimaal 50 uur, maximaal 250 uur) en kwaliteit
(behandeling c.q. begeleiding)
´ Vanaf bepaalde intensiteit betrokkenheid gebiedsteam (ook bij directe verwijzing en
indien relevant – uitkomst pilot 4 ogen principe- ) en vanaf bepaalde intensiteit ook
casusregie door gebiedsteam bij directe verwijzing
´ Wat is jullie reactie; heb je suggesties en tips?
´ Wat is logisch als het om de betrokkenheid van het gebiedsteam gaat?

´ Verblijf en wonen gescheiden
´ Verblijf is aanvullend op behandeling of begeleiding (en dus beperkt) of logeren (is
ook beperkt in aantal dagdelen per jaar)

Intensiteiten (vervolg 2)
´ Dagbehandeling (betreft BEC, KDC e.d.)
´ In afwachting van de pilots gehandhaafd; uitwerking m.b.v. resultaten pilots

´ Voorwaardenscheppend profiel
´ Specifieke mogelijkheden voor bij voorbeeld medicatiecontrole, meervoudige
samenhangende diagnostiek, nazorg, overbruggingszorg
´ Kortdurend
´ Komt deze uitwerking tegemoet aan de huidige knelpunten?
´ Zijn er suggesties en verbetervoorstellen?

