
welkom bij de brede 
informatieve sessie afsluiting 

marktconsultatie 

15 februari 2021 15.00 – 17.00 
Inkoop Jeugdhulp 2022



Programma 
§ Opening, spelregels
§ Doel van deze bijeenkomst
§ Doelstelling
§ Huidige situatie 
§ Scope van de specialistische jeugdhulp
§ Sturingsfilosofie
§ Kwaliteitskader en -eisen
§ Pauze
§ Perceel: specialistische jeugdhulp (SJH)
§ Perceel: Wonen 
§ Perceel: EED



Spelregels 
§ Graag microfoons uit om storende achtergrondgeluiden te voorkomen
§ Vragen over de inkoop jeugdhulp 2022 stroomlijnen we via de veel-gestelde-vragen-

pagina op de website van SDF. Hier vindt u al antwoorden op veel-gestelde vragen. En 
kunt u nieuwe vragen stellen. 

§ Ook de verslagen van de smalle marktconsultaties zijn daar te vinden
§ De meest gestelde inhoudelijke nieuwe vragen zullen we rubriceren en beantwoorden 

op de site van SDF
§ Eventuele nieuwe vragen te stellen via de site van SDF



Doel van deze bijeenkomst
§ Informeren over de ambtelijke voorstellen en contouren van de inkoop 

strategie op de jeugdhulp 2022
§ Informeren over het proces en het tijdspad van vaststelling van de inkoop 

strategie



Projectstatus
§ Eerste conceptversie gebaseerd op:

§ Evaluatie en rapporten Taskforce

§ Smalle marktconsultaties (belanghebbendengroep)

§ Jeugdcarroussel

§ Alles wat we in deze bijeenkomst presenteren, is onder voorbehoud van bestuurlijke 
besluitvorming! 

§ Er kunnen dus geen rechten worden ontleend!



Aanleiding 

§ Huidige contracten lopen 31 december 2021 af
§ Nieuwe contracten per 1 januari 2022
§ Specialistische jeugdhulp, wonen, en ernstige enkelvoudige dyslexie(EED)
§ Inkoopproces kent een gemiddelde doorlooptijd van 1½ jaar
§ In de zomer ‘20 zijn de gemeenten gestart met de voorbereidingen



Uitgangspunten inkoop 2022

§ We bouwen voort op het huidige jeugdhulpstelsel (voor SPJ: op resultaten, 
profielen, intensiteiten)

§ Er is sprake van doorontwikkeling
§ Er is een evaluatie gedaan naar ervaren knelpunten in de uitvoeringspraktijk.
§ Knelpunten in de huidige praktijk proberen we op te lossen



Huidige situatie
§ Uitgangspunt voor specialistische jeugdhulp is concurrentie tussen aanbieders (op 

prijs, kwaliteit) en keuzevrijheid

§ Open house: alle aanbieders die voldoen worden toegelaten (nu: + 280 aanbieders)

§ Contractering van zorgaanbieders, niet op zorgaanbod

§ Relatief beperkte en lage (kwaliteits)eisen voor toetreding

§ Regionaal alle jeugdhulpvormen gecontracteerd, ook voorliggende voorzieningen en
complementaire hulp

§ Daarnaast perceel Pleegzorg met 1 hoofdaannemer

§ Perceel dyslexie (EED): 8 aanbieders gecontracteerd

§ Evaluatie: stelsel kent diverse knelpunten. Doorontwikkeling is de opdracht



Inhoudelijke onderwerpen
§ Scope van jeugdhulp

§ Sturingsfilosofie
§ Kwaliteitskader en - eisen

§ Perceel SJH

§ Perceel Wonen
§ Perceel EED



Per onderwerp lopen we door…
§ Hoe is het nu ingericht?

§ knelpunten
§ Inhoudelijke overwegingen

§ Oplossingsrichtingen



scope

sturings-
filosofie

kwaliteit

hoe is het nu? keuzeknelpunten inhoudelijke 
overwegingen

Wonen

SJH

EED

specialistische jeugdhulp
Begripsdefinitie en afbakening

Doel: helderheid over wat wel en
wat niet onder specialistische jeugdhulp valt



scope

sturings-
filosofie

kwaliteit

hoe is het nu? keuzeknelpunten inhoudelijke 
overwegingen

Wonen

SJH

EED

§ Op alle kwadranten wordt
nu hulp als specialistische
jeugdhulp ingekocht

§ Hieronder vallen ook
voorliggende
voorzieningen en
complementaire
zorgvormen



scope

sturings-
filosofie

kwaliteit

hoe is het nu? keuzeknelpunten inhoudelijke 
overwegingen

Wonen

SJH

EED

§ Regionaal worden nu voorliggende voorzieningen en
‘complementaire’ zorg als ‘specialistische jeugdhulp’ 
ingekocht

§ Weg van de bedoeling van het kwadrant: regionaal kopen
we specialistische jeugdhulp in.



scope

sturings-
filosofie

kwaliteit

hoe is het nu? keuzeknelpunten

Wonen

SH

EED

§ Scherp kijken welke vorm van jeugdhulp onder Jeugdwet 
valt, en welke vormen onder andere wetten (Wmo, WLZ, 
Zvw, Pao)

§ Voorkomen dat kinderen medicaliseren en ‘stempel’ krijgen
§ Uitgangspunt: regionaal wordt (alleen) specialistische 

jeugdhulp ingekocht.
§ Voorliggende voorzieningen vallen onder de lokale 

verantwoordelijkheid

inhoudelijke 
overwegingen



scope

sturings-
filosofie

kwaliteit

hoe is het nu? keuzeknelpunten inhoudelijke 
overwegingen

Wonen

SJH

EED

§ Lokaal bepalen hoe en of voorliggende voorzieningen 
worden gefinancierd en ingezet

§ Duidelijkheid geven over wat wel en geen 
specialistische jeugdhulp is

§ Complementaire zorg kan onderdeel zijn van een 
specialistisch traject (onderaannemerschap)

§ Voldoende specialistisch aanbod
§ Contracteren wat nodig is, en niet wat beschikbaar is



scope

sturings-
filosofie

kwaliteit

hoe is het nu? keuzeknelpunten inhoudelijke 
overwegingen

Wonen

SJH

EED

§ Sturing op basis van concurrentie tussen aanbieders
op prijs en kwaliteit

§ In 2018: sturing op basis van vertrouwen en inhoud
§ In de loop van de tijd omgeslagen naar sturing op geld 

en controle



scope

sturings-
filosofie

kwaliteit

keuzeinhoudelijke 
overwegingen

Wonen

SJH

EED

hoe is het nu? knelpunten

§ Evaluatie laat zien dat we niet bereikt hebben wat we wilden
bereiken

§ Werking van jeugdhulpstelsel is omgeslagen van vertrouwen
naar controle en geldgestuurd in plaats van de zorgvraag
centraal

§ Bij zowel zorgaanbieders als gemeenten flinke uitdijing van 
administratieve lasten



scope

sturings-
filosofie

kwaliteit

keuze

Wonen

SJH

EED

hoe is het nu? knelpunten inhoudelijke 
overwegingen

§ Evaluatie: wijziging sturingsfilosofie nodig om wel de 
gewenste doelen te bereiken

§ Herijking van hoe we de relatie met de zorgaanbieders
zien

§ Andere ‘prikkels’ inbouwen



scope

sturings-
filosofie

kwaliteit

Wonen

SJH

EED

hoe is het nu? knelpunten keuzeinhoudelijke 
overwegingen

§ Uitgangspunt: partnerschap, op basis van vertrouwen

§ Partnerschap kent meerdere dimensies: verder uitwerken in 
de regiovisie (Norm voor Opdrachtgeverschap)

§ Ontwikkelen van gedeelde ‘informele normen’: intrinsiek
gedeeld met elkaar wat je samen wilt bereiken

§ Voorliggend daaraan: de formele normen en ‘zakelijke’ 
kaders van bv. toezicht en handhaving



scope

sturings-
filosofie

kwaliteit

hoe is het nu? keuzeknelpunten inhoudelijke 
overwegingen

Wonen

SJH

EED

§ We stellen nu minimale eisen

§ We proberen zo breed mogelijk te contacteren zodat
jeugdhulp dichtbij huis voor iedereen toegankelijk is



keuzeinhoudelijke 
overwegingen

hoe is het nu? knelpunten

§ Ondanks grote aanbod is keuzevrijheid niet toegenomen
voor jeugdigen en ouders omdat op kwantiteit is ingekocht
ipv kwaliteit

§ Kinderen krijgen soms niet de juiste hulp doordat de kwaliteit
die nodig is dan niet geboden kan worden

§ Soms overschatting van de situatie en mogelijkheden met 
o.a. als gevolg ‘doorschuiven’ van kinderen

scope

sturings-
filosofie

kwaliteit

Wonen

SJH

EED



keuzehoe is het nu? knelpunten inhoudelijke 
overwegingen

§ Hogere kwaliteit bieden

§ Geen wachtlijsten

§ Passende hulp voor jeugdigen

§ Overzichtelijk en gedifferentieerd regionaal aanbod van 
specialistische jeugdhulp, dat voldoet aan hogere
kwaliteitsnormen

scope

sturings-
filosofie

kwaliteit

Wonen

SJH

EED



keuzehoe is het nu? knelpunten inhoudelijke 
overwegingen

scope

sturings-
filosofie

kwaliteit

Wonen

SJH

EED

§ Kwaliteitscriteria aanscherpen
§ Gedifferentieerd aanbod contracteren
§ Motivatie over (effectieve) interventies
§ SKJ verplicht
§ Hanteren Governancecode Zorg
§ Hanteren ‘JIJ-kader’ van IGJ
§ “Tellen en vertellen”



PAUZE

over 10 minuten gaan we verder



SJH

Wonen

EED

hoe is het nu? keuzeknelpunten inhoudelijke 
overwegingen

Nu kennen we een inrichting van het perceel SJH dat bestaat uit:

§ 10 profielen met 13 intensiteiten
§ 5 componenten, zoals verblijf en medicatiecontrole

§ Bekostiging: 70%-30% op cliëntniveau



SJH

Wonen

EED

keuzeinhoudelijke 
overwegingen

hoe is het nu? knelpunten

§ Profielen niet onderscheidend genoeg

§ ‘Vergaarbak’ van profielen.
§ Prijzen zijn soms leidend om intensiteit te kiezen (PxQ)

§ Discussie over verhogen van intensiteiten bij aanvang

§ Principe van ’You win some you lose some’ werkt niet altijd

§ Bekostiging: discussie over behalen doelen en uitkering
laatste 30%



SJH

Wonen

EED

keuzehoe is het nu? knelpunten inhoudelijke 
overwegingen

§ Meer vanuit de ondersteuningsvraag profielen en 
intensiteiten inzetten

§ De inhoud moet leidend zijn

§ Faire tarieven hanteren om de discussie over inzet te
voorkomen (kostprijsonderzoek)

§ Meer duidelijkheid over wat nodig is

§ Triage scherper maken, verbeteren van de kwaliteit

§ Knelpunten toepassing bekostiging oplossen



keuzehoe is het nu? knelpunten inhoudelijke 

overwegingen

SJH

Wonen

EED

§ Aanscherping en herdefiniëring van de profielen en intensiteiten -> ‘normenkader’

§ Daarbij ook gekeken naar gebruik (data) 

§ Voorstel: 3 clusters:

• Cluster A lichte hulpvraag

• Cluster B gericht op jeudigen

• Cluster C gericht op gezin

§ Intensiteiten normeren aan de voorkant

§ Apart definiëren van aanbod dat tot veel problemen in de uitvoering leidt: bv. diagnostiek

§ Bekostiging: bekostiging op aanbiedersniveau (met kpi’s)



keuzehoe is het nu? knelpunten inhoudelijke 
overwegingen

SJH

Wonen

EED

Perceel SJH wordt opgedeeld in aanbieders A en B

§ aanbieders A lage intensiteiten

§ aanbieders B hoge intensiteiten

§ Kwaliteit is hoog en loopt op naarmate de intensiteit stijgt

§ Sturing op aanbiederniveau (B o.b.v. KPI ‘s, A o.b.v. data)

§ Inkoopmethode: nog in onderzoek. Hierover zullen we begin maart op 
de website meer informatie geven. 



SJH

Wonen

EED

hoe is het nu? keuzeknelpunten inhoudelijke 

overwegingen

§ Nu 2 kavels: pleegzorg en SJH

§ Huidig verblijf is onderdeel van specialistische jeugdhulp

§ Wordt altijd gestapeld op profiel-intensiteitcombinatie (PIC)

§ Verblijf is ingedeeld op 3 niveaus o.b.v. aanwezige expertise:

§ Laag – logeren, gezinshuizen, 24 uurs verblijf zonder behandeling

§ Middel – 24 uurs verblijf met behandeling 

§ Hoog – verblijf waar sprake is van integrale behandeling op locatie en een 

pedagogisch/therapeutisch klimaat

§ Alle locaties waar verblijf wordt geleverd zijn ingeschaald en 

voorzien van locatiecode



SJH

Wonen

EED

keuzeinhoudelijke 
overwegingen

hoe is het nu? knelpunten

§ Niet meer thuis wonen (inclusief logeren) is een ingrijpende 
gebeurtenis voor een kind/jongere

§ Proces om hiertoe te komen wordt niet altijd zorgvuldig gevolgd
§ Geen onderscheid tussen kortdurende behandeltrajecten en 

langdurig verblijf gericht op pedagogisch klimaat
§ Inschaling sluit niet (altijd) aan bij behoefte van de jongere
§ Door beperkt overzicht van het aanbod is er risico dat kind niet 

op de juiste plek wordt geplaatst



SJH

Wonen

EED

keuzehoe is het nu? knelpunten inhoudelijke 
overwegingen

§ Kind dat echt niet thuis kan wonen moet ‘zo thuis mogelijk’ 
kunnen wonen 

§ Rangschikking in aanbod op basis van het ‘zo thuis 
mogelijk’ principe

§ Behoefte aan betere aansluiting tussen behoefte 
kind/jongere en aanbod



keuzehoe is het nu? knelpunten inhoudelijke 
overwegingen

SJH

Wonen

EED

§ Elk kind/jongere dat niet meer thuis woont wordt vanaf nu een uithuisplaatsing 
genoemd, juist om de impact daarvan tussen de oren te houden van alle 
betrokkenen

§ Gebruik van protocol Uithuisplaatsingen door alle verwijzers
§ ‘Zo thuis mogelijk’ betekent dat elke woonvorm gericht is op kleinschaligheid: 

beperking in omvang van aantal op te vangen kinderen/jongeren
§ Nadrukkelijke positie van pleegzorg als 1e formele zorgvorm
§ Differentiatie in soorten gezinshuizen
§ Specifieke introductie van kleinschalige woonvormen als nieuwe zorgvorm
§ Elke zorgvorm heeft haar eigen voorwaarden



keuzehoe is het nu? knelpunten inhoudelijke 
overwegingen

SJH

Wonen

EED

KWV

Kamertraining

Gezinshuizen

Pleegzorg

Gewenste omvang (capaciteit)

O
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keuzehoe is het nu? knelpunten inhoudelijke 
overwegingen

SJH

Wonen

EED

Doelstellingen:

§ Het aanbod gezinshuizen en kamertraining is voldoende
gecontracteerd

§ Werkelijk gebruik voor de toekomst is nog onvoldoende in beeld
§ Het aanbod kleinschalige woonvoorzieningen (KWV) wordt

voldoende, maar planmatig en gereguleerd gecontracteerd
(partnerschap)

§ Mogelijkheid om tussentijds het zorgaanbod planmatig uit te
breiden

§ De pleegzorg in Friesland loopt via één pleegzorgaanbieder
(partnerschap)



keuzehoe is het nu? knelpunten inhoudelijke 
overwegingen

SJH

Wonen

EED

Inkoopmethodieken:

§ Voor gezinshuizen, KWV, en kamertraining Open House (Zeeuws model)

§ Toetreding o.b.v. geschiktheid, en minimaal gestelde eisen per woonvorm

§ Mogelijkheid voor tussentijdse toetreding

§ Gezinshuizen en kamertraining: o.b.v. behoefte, doelgroep, regio

§ KWV: planmatig o.b.v. partnerschap

§ Voor de Pleegzorg (Europese) openbare aanbesteding (vereenvoudigde

methode SAS-diensten)

§ Toetreding o.b.v. selectie en gunningscriteria

§ Selectie o.a. op minimaal gestelde eisen

§ Gunning d.m.v. plan van aanpak en dialoog



oplossings-
richting

WONEN

SJH

EED

hoe is het nu? oplossings-
richting

knelpunten inhoudelijke 
overwegingen

- 8 aanbieders gecontracteerd die EED leveren



oplossings-
richting

SJH

Wonen

EED

keuzeinhoudelijke 
overwegingen

hoe is het nu? knelpunten

- Geen inkoopgerelateerde problematiek
- Motie(s) Tweede Kamer over toekomstige positie EED
- Wens tot verbinding met onderwijs



SJH

Wonen

EED

keuzehoe is het nu? knelpunten inhoudelijke 
overwegingen

• Voldoende aanbod contracteren
• Mogelijkheid om wijzigingen door te voeren (Pilots)
• Weinig aanbieders
• Mogelijkheid om tussentijds het aanbod uit te breiden



oplossings-
richting

hoe is het nu? knelpunten inhoudelijke 
overwegingen

SJH

Wonen

EED

Inkoopmethodiek EED

- Open House (Zeeuws model)
- Toetreding o.b.v. geschiktheid, en minimaal gestelde eisen 
- Mogelijkheid voor tussentijdse toetreding



Vervolg en afsluiting

Onder voorbehoud van wijzigingen!

● Inkoopstrategie: in maart 2021 besproken door portefeuillehoudersoverleg Jeugd 
(wethouders Jeugd 18 Friese gemeenten)

● Vastgesteld door college van B&W van Leeuwarden (centrumregeling)
● Inkoopdocumenten opstellen en vaststellen college B&W Leeuwarden
● Publicatie: medio april 2021



§ Vragen over de inkoop jeugdhulp 2022 stroomlijnen we via de veel-gestelde-
vragen-pagina op de website van SDF. Hier vindt u al antwoorden op veel-
gestelde vragen. En kunt u nieuwe vragen stellen. 

§ Ook de verslagen van de smalle marktconsultaties zijn daar te vinden
§ De meest gestelde inhoudelijke nieuwe vragen zullen we rubriceren en 

beantwoorden op de site van SDF
§ Eventuele nieuwe vragen te stellen via de site van SDF

Dank voor uw aandacht!


