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Onderwerp

Advies op Inkoopplan 2016 Jeugdhulp

Geachte WMO raad,
Op 4 mei 2015 heb ik uw advies ontvangen op het Inkoopplan 2016 voor Jeugdhulp. Ik geef
Op 4 augustus heb ik u pre-advies in goede orde
in deze brief kort mijn reactie op uw aandachtspunten.
ontvangen. U geeft aan dat u zich kunt vinden in de
uitgangspunten maar dat het woordgebruik
Pagina 4 ‘trend keren’. Advies: Pas de tekst, maar vooral de moraliteit aan.
Ik ben het met u eens dat ouders en jeugdigen die echt zorg nodig hebben, deze moeten
krijgen. Gezien de krimpende budgetten, moeten wij er meer dan voorheen alert op zijn dat
zorg ingezet wordt voor de groep waarvoor deze bestemd is. Het doel is daarom inderdaad
niet om ervoor te zorgen dat er minder hulp wordt gevraagd. Wel onderzoeken het BJG en de
gemeente steeds beter welke ondersteuning het best past en wie deze het best kan geven:
het eigen netwerk of een professional. Ik wil net als u dat dat efficiënter en effectiever
gebeurt.
Pagina 6 Bovenregionale zorg. Advies: Onderzoek waar plaatsingen efficiënter en
beter kunnen en of er voorliggend voldoende goedkopere passende mogelijkheden
zijn gecontracteerd.
Ik ben het volledig eens met uw advies. Ik heb daarom zowel de centrumgemeente ’sHertogenbosch als mijn ambtenaren gevraagd om te onderzoeken op welke manier er in het
voorliggend regionale jeugdstelsel (schaal Brabant Noordoost) een passend antwoord kan
worden gegeven op de ondersteuningsvragen die nu nog bij de bovenregionale voorzieningen
terecht komen. Deze vraag is bovendien onderwerp van gesprek aan de overlegtafel jeugd,
waarin wij maandelijks met de jeugdhulpaanbieders praten over de inrichting van het nieuwe
jeugdstelsel.
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Pagina 7 eerste alinea Advies: extra aandachtspunt toevoegen: Aanbod goed
onderzoeken, monitoren en beter organiseren.
Ik ben het eens met uw advies. Tijdens het Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd van 16 april
hebben we dan ook nogmaals bekrachtigd dat een goed onderzoek naar het zorglandschap in
de regio Brabant Noordoost één van de belangrijkste speerpunten voor de komende periode
is. Daarbij onderzoeken we goed waar overlap en hiaten in het aanbod in onze regio zit, om
zo een weloverwogen keuze te kunnen maken bij de inrichting van het nieuwe jeugdstelsel.
Pagina 7 Advies: Voeg onafhankelijke bedrijfskundige toe aan overlegtafel,
onderzoek welke processen mogelijk zijn.
Gemeenten en jeugdhulpaanbieders werken samen aan dat nieuwe jeugdstelsel, ieder met
eigen verantwoordelijkheden en verplichtingen. Uitgangspunt bij de inrichting van het nieuwe
jeugdstelsel is dat we jeugdhulpaanbieders zo veel mogelijk ruimte te geven om op basis van
hun professionele overwegingen zelfstandige keuzes te maken op het gebied van zorginhoud
en bedrijfsvoering. De gemeenten in de regio Brabant Noordoost bieden voldoende ruimte in
de overeenkomst om dat mogelijk te maken. De jeugdhulpaanbieders spreken hier dan ook
hun waardering over uit aan de overlegtafel jeugd. Als aan de overlegtafel blijkt dat
jeugdhulpaanbieders behoefte hebben aan aanvullende expertise op het gebied van
bedrijfskundige processen, zullen we onderzoeken op welke manier gemeenten hen daarbij
kunnen ondersteunen.
Pagina 7 laatste alinea Advies: Maak ook het aanbod middels PGB inzichtelijk
Ik ben het eens met uw advies. Het beter inzichtelijk maken van het regionale zorglandschap
voor burgers is een aandachtspunt waar we nog in 2015 mee aan de slag gaan. Wij
onderzoeken de mogelijkheden om via een toegankelijke website duidelijk te maken waar
burgers met welke soorten vragen terecht kunnen. Daarbij zullen we niet alleen de
mogelijkheden op het gebied van Zorg in Natura (ZIN) in kaart brengen, maar ook die op het
gebied van PGB.
Pagina 10 Jeugd GGZ Goed om te horen dat de WMO-Raad zo enthousiast is over de pilot
met het depressie-preventieproject dat we in Oss met onze samenwerkingspartners op
hebben gezet. Ik zal uw enthousiasme overbrengen aan de partners en de pilot mogelijk ook
inbrengen aan de overlegtafel jeugd als good practice.
Pagina 11 Advies: Organiseer deze zorg in samenwerking met de
samenwerkingsverbanden van de scholen. De brug is nu maatschappelijk werk, deze
brug dreigt overbelast te raken in deze ontwikkeling.
Ik ben het eens met uw advies. Zowel gemeenten als jeugdhulpaanbieders herkennen uw zorg

Volgvel

Ons kenmerk

3

en hebben deze onlangs besproken aan de overlegtafel jeugd. Dat heeft geleid tot de
samenstelling van een themagroep waarin naast gemeenten en jeugdhulpaanbieders ook
afgevaardigden van de drie Passend Onderwijs Verbanden uit de regio Brabant Noordoost zijn
vertegenwoordigd. Éen van de vragen waarover deze themagroep zich zal buigen, is de vraag
op welke manier de onderwijszorgarrangementen beter en efficiënter georganiseerd kunnen
worden, uiteraard volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur.
Algemeen advies: Wij adviseren de ontschotting ook bij de verschillende lijnen te
bewerkstelligen.
Aan de overlegtafel jeugd hebben wij een vergelijkbaar signaal opgevangen: het lijkt erop dat
niet alle BJG’s het volledige aanbod kennen en/of dat zij slechts naar een bepekt aantal
jeugdhulpaanbieders doorverwijst. Wij hebben daarom deze week aan de overlegtafel
afgesproken dat we op korte termijn op subregionaal niveau bijeenkomst organiseren om de
BJG’s en jeugdhulpaanbieders nader kennis te laten maken. Daarbij zal er niet alleen ruimte
zijn voor uitwisseling van kennis en kunde en voor praktische afspraken over samenwerking,
maar zal ook gekeken worden op welke manier er duurzame afspraken kunnen worden
gemaakt over een betere samenwerking tussen de verschillende lijnen.
Algemeen advies: Er dient minimaal een verzekering te zijn afgesloten; aangesloten
bij een klachtencommissie (dat kan landelijk voor ZZPers), mogelijk een
kwaliteitsnorm (HKZ, KIMA ect. met betrekking tot geleverde zorg), inschrijving bij
KvK.
De door u genoemde kwaliteitseisen zijn vastgelegd in eerdere beleidsnota’s en in de
overeenkomsten voor het jaar 2015. In 2016 zullen wij daar niet van af wijken. We zullen wel
steeds beter gaan monitoren of de jeugdhulpaanbieders voldoen aan deze eisen en intensiever
met hen in gesprek gaan over bijvoorbeeld de manier waarop zij hun klachtenprotocol vorm
geven en bijvoorbeeld het klanttevredenheidsonderzoek inrichten.
Tot slot
Ik stel het bijzonder op prijs dat u uw visie heeft gegeven op het inkoopplan jeugdhulp en dat
u samen met de gemeenten en jeugdhulpaanbieders meedenkt over de manier waarop we het
nieuwe jeugdstelsel nog efficiënter en effectiever in kunnen richten. Ik ben ervan overtuigd
dat we onze samenwerking hieraan zal bijdragen.
Met vriendelijke groet,
drs. W.P.H.J Peters - wethouder jeugd c.a.

