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Inkoop en aanbesteding jeugdhulp 2018 en 2019

@samenvoordejeugd

•  Invoering arrangementen voor 
segment 3 per 1 januari 2019

•  Alle DBC’s worden per 2018 vervangen 
door 2 nieuwe productnamen: 
‘uurtarief diagnostiek’ en ‘uurtarief 
behandeling’.

 º Uitzondering: de groepen Basis-GGZ  
 en Verblijf blijven bestaan.

•  Inkoop jeugdhulp voor 2018 start  
21 juli aanstaande

•  Inkoop jeugdhulp voor 2019 start in 
januari 2018

•  Ontwikkeling arrangementen  
segment 3 in volle gang

•  Informatiebijeenkomst en workshop  
op 29 juni

Invoering arrangementen  
segment 3 pas in 2019
De Bestuurscommissie Jeugd besluit dat de regio Hart van Brabant pas per 

 1 januari 2019 de hoogspecialistische jeugdhulp (segment 3) op basis van 

arrangementen gaat administreren en afrekenen. Voorzitter Bernd Roks: 

“Vorig jaar zijn we gestart met een grootse ambitie: de jeugdhulp resultaat-

gestuurd maken. Iedereen is het erover eens dat kinderen en gezinnen die  

hulp nodig hebben hier wel bij varen. Dus gaan we door op de ingeslagen weg, 

in een iets lagere versnelling. Dat geeft de betrokkenen meer tijd om alle 

administratieve processen op orde te brengen. En het geeft ons meteen de 

kans de ervaringen met het resultaatgestuurd werken binnen segment 2 ten 

volle te benutten.”

Besluit Bestuurscommissie Jeugd geeft betrokkenen meer tijd

Gevolgen voor inkoop
Het besluit heeft tot gevolg dat het komende jaar twee aanbestedingen 
starten: eentje in januari 2018 voor de inkoop van jeugdhulp voor 2019 en 
eentje in juli voor de inkoop van jeugdhulp voor 2018. Sussiel Brands, inkoper 
voor de regio: “Omdat het per 1 januari aanstaande niet meer mogelijk is om 

DBC’s aan te vragen en te declareren, is voor het jaar 2018 een tijdelijk 
alternatief nodig. Dat vereist een aparte aanbesteding.”

Haalbaarheidsonderzoek
De bestuurscommissie baseert haar besluit op een haalbaarheids-

onderzoek dat in mei is uitgevoerd. Aan dit onderzoek werkten 
gemeentelijke backoffices en toegangsteams mee en een selectie van 

grote en kleine(re) jeugdhulpaanbieders. De vraag was welk moment zij 
het best passend vinden om ook segment 3 op basis van arrangementen in te 
kopen en af te rekenen: per 1 januari 2018, per 1 juli 2018 of per 1 januari 2019? 

In deze nieuwsbrief

Lees verder op de volgende pagina.
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Het onderzoek geeft inzicht in de belasting van de drie 
invoeringsdata op de verschillende teams en hun werk. 
Daarnaast is geïnventariseerd wat de consequenties zijn 
van het afschaffen van de DBC’s per 1 januari 2018, hoe 
de administratieve processen functioneren en wat de 
impact van de verschillende momenten van invoering is 
op het inkoopproces.

Afweging
Het onderzoek laat volgens Roks zien dat er geen ideale 
oplossing voor iedereen is. “Elke invoeringsdatum heeft 
zijn voor- en nadelen. Doe je het per 1 januari 2018 dan 
ligt het tempo hoog, is de druk groot, maar ben je wel in 
één keer klaar. Een jaar langer de tijd nemen creëert rust, 
maar veroorzaakt ook extra werk.” 

Activiteit Periode

Publicatie inkoopdocumenten 2018 21 juli 2017

Sluitingsdatum aanbesteding 22 september 2017

Afronding contracten 2018 segment 3 December 2017

Planning inkoop Jeugdhulp voor 2018 (segment 3) 

Wat moet dan het zwaarst wegen? “Kinderen en 
gezinnen mogen nooit last hebben van de manier 
waarop wij het werk achter de schermen organiseren. 
Dus als de meeste betrokkenen aangeven dat een iets 
lager tempo nodig is om de kwaliteit van de zorg hoog te 
houden, geeft dat de doorslag.”
 

• In de zomer start de regio Hart van Brabant een 
aanbesteding voor hoogspecialistische jeugd hulp 
(segment 3). Deze staat open voor alle jeugdhulp-
aanbieders in de regio. Alle zorg die niet onder een 
DBC valt, wordt op dezelfde manier ingekocht als voor 
2017. In de praktijk betekent dit dat aanbieders vorig 
jaar aangeleverde documenten voor de inschrijving  
op niet-DBC-zorg niet nog eens hoeven aanleveren. 
Voor zorg die wél onder de DBC’s valt, komen nieuwe 
productnamen en -codes.

Hoe zit het met de inkoop van jeugdhulp voor 2018?

• Contracten met jeugdhulpaanbieders voor 
laagspecialistische hulp (segment 2) worden 
automatisch verlengd. Aanbieders die nog geen 
contract met de regio hebben, kunnen alleen zorg 
bieden aan kinderen en gezinnen als onderaan nemer 
van een aanbieder die wel gecontracteerd is of via 
een pgb. Voor die laatste mogelijkheid hanteren de 
regiogemeenten eigen beleid.

 De vraag is nog of de segment 2-tarieven van 2017 
geïndexeerd gaan worden.

Het besluit van de bestuurscommissie Jeugd om per 1 januari 2019 te gaan werken met arrangementen voor hoog-

specialistische jeugdhulp heeft gevolgen voor de inkoop en aanbesteding van jeugdhulp voor het jaar 2018. Het zit zo:

Lees verder op de volgende pagina.
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Communicatie
Jeugdhulpaanbieders die een contract hebben met de 
regio en niet-gecontracteerde aanbieders die bij ons 
bekend zijn krijgen van de afdeling Inkoop van de regio 
een e-mail met informatie over de aanbestedings-
procedure. Op donderdag 29 juni staat op twee 

Lees verderop in deze nieuwsbrief meer over het tijdelijke alternatief voor de huidige DBC’s.

momenten een informatiebijeenkomst over de inkoop 
en aanbesteding van jeugdhulp in 2018 gepland:  
een om 9.00 uur en een om 18.30 uur. Je kunt  
je hiervoor aanmelden via de website 
zorginregiohartvanbrabant.nl/agenda.

Nieuwe productnamen en codes declareren
De regio Hart van Brabant kiest ervoor om de  
Jeugd-GGZ inspanningsgericht in te kopen. Jeugdhulp-
aanbieders gaan declareren op basis van een uurtarief 
(p*q). Deze oplossing past goed bij de eenvoudige 
afrekensystematiek die we nu al gebruiken voor 
producten binnen segment 3 en de nieuwe productnamen 
en -codes passen logisch bij de andere codes die we nu 
al gebruiken. Deze oplossing wordt ondersteund door 
iSociaalDomein en is gekozen door verreweg de meeste 
gemeenten en regio’s. 

Tarieven
De tarieven voor de nieuwe productnamen worden nu 

berekend. De tarievenlijst zal onderdeel zijn van de 
aanbestedingsdocumenten; voor de inschrijving 

geopend wordt, is communicatie over de 
tarieven niet toegestaan.

Omdat het moet: een tijdelijk alternatief voor de DBC’s

Oplossing vervanging DBC’s
Alle DBC’s worden vervangen door 2 nieuwe 
productnamen met een bijbehorende code: 
• Uurtarief diagnostiek
• Uurtarief behandeling

Twee groepen DBC’s blijven wel bestaan:
• Basis GGZ (4 codes) 
• Verblijf (7 codes)
Dit is toegestaan omdat de namen van  
deze DBC’s geen enkele verwijzing naar 
de diagnose en daarmee privacygevoelige 
informatie over de cliënt bevatten.

Per 1 januari 2018 kunnen jeugdhulpaanbieders en toegangen in heel Nederland geen DBC’s meer aanvragen en 

declareren. Omdat de overstap naar het afrekenen van hoogspecialistische jeugdhulp op basis van arrangementen 

pas een jaar later volgt, is een tijdelijke oplossing nodig.

E

EXTRA EDITIE

Nieuws
brief

https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/agenda/item/517-infobijeenkomst-inkoop-en-aanbesteding-jeugdhulp-2018


Jeugdhulp Regio Hart van Brabant  pagina 4

Inkoop jeugdhulp 2019 start in januari 2018

De deelprojectgroep ‘Doorontwikkeling segment 3’ houdt zich bezig met het definiëren van arrangementen voor 
segment 3 en het vaststellen van redelijke tarieven daarvoor. Hun bevindingen bepalen wat we in januari 2018 precies 
gaan aanbesteden.

De aanbesteding van de jeugdhulp voor 2019 omvat in ieder geval alle hoogspecialistische hulp (segment 3) en 

mogelijk ook de laagspecialistische jeugdhulp. We beginnen er in januari 2018 mee en hebben voor ogen dat alle 

jeugdhulpaanbieders nog voor de zomervakantie 2018 hun contract op zak hebben. Dat laat alle betrokkenen 

voldoende ruimte om het administreren en declareren van producten binnen segment 3 op basis van arrangementen 

voor te bereiden.

Activiteit Periode

Aanbesteding jeugdhulp 2019 Januari – Mei 2018

Afronding contracten 2019 segment 3 Mei 2018

Instructies, trainingen en voorbereiden uitvoering Vanaf mei 2018

Start (her)beschikkingen conform werkwijze 2019 Per 1 oktober 2018 

Hoe kun je die kenmerken gebruiken om een aantal 
uit gangssituaties te beschrijven? Hoe maak je er,  
met andere woorden, een arrangement van? De deel-
projectgroep haalt inbreng van grote en kleinere 
jeugdhulpaanbieders op en toetst haar bevindingen  
en adviezen voortdurend bij collega’s in de praktijk. 

Ontwikkeling arrangementen en tarieven  
segment 3 in volle gang

Arrangementen definiëren
Productiegegevens over de afgelopen jaren geven, 
samen met de ervaringen van toegangsmedewerkers  
en jeugdhulpaanbieders, een goed beeld van de 
verschillende typen zorg die in verschillende situaties 
zijn ingezet. Wat typeerde de zorg en de situatie?  

De ‘doorontwikkeling van segment 3’ omvat het definiëren van werkbare arrangementen en bijbehorende tarieven. 

De uitgangspunten: de invoering van resultaatgestuurde inkoop voor segment 3 mag geen bezuiniging inhouden  

en moet gemeenten en jeugdhulpaanbieders geen financiële risico’s opleveren. In de deelprojectgroep zitten 

vertegenwoordigers van de toegangsteams, jeugdhulpaanbieders en regiogemeenten.

Lees verder op de volgende pagina.
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Juni 2017. Dit is een periodieke uitgave van de negen gemeenten van de regio 
Hart van Brabant: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, 
Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met  
larissa.driessen@tilburg.nl.

Colofon

Tarievenonderzoek
Bureau AEF werkt aan een voorstel voor arrange ments -
prijzen binnen segment 3. Ze baseren dat op de indeling 

in arrangementen die de deelprojectgroep 
maakt, op een grote hoeveelheid 

productiegegevens en financiële 
informatie over 2017, 2016 en 2015 
en op de ervaringen die tot nu zijn 
opgedaan met het werken binnen 
arrangementen in segment 2. De 
tarievenlijst maakt straks deel uit 
van de aanbestedings  documenten 

en is pas in te zien als de inschrijving 
voor jeugdhulp in 2019 geopend is. 

Proefsessies
Is de deelprojectgroep klaar met de ontwikkeling van  
de inkoopsystematiek voor 2019? Dan wordt getest in 
proefsessies met toegangsmedewerkers, aanbieders  
en backoffice-medewerkers voordat de aanbesteding 
daadwerkelijk van start gaat.

In een informatiebijeenkomst lichten we toe welke 
invloed de gekozen invoeringsdatum  heeft op de inkoop 
van jeugdhulp voor 2018 en 2019. Op de agenda staat ook 
hoe we de afschaffing van DBC’s per 1 januari 2018 gaan 
opvangen en hoe en wanneer we de doorontwikkeling 
van resultaatgestuurde inkoop voor jeugdhulp binnen 
segment 3 aanpakken. Vanzelf sprekend is er alle gelegen-
heid om vragen te stellen. Mogelijk ten overvloede:  
het bijwonen van deze bijeenkomst is niet verplicht  
om mee te kunnen doen aan een aanbesteding. 

Op de informatiebijeenkomst volgt een workshop  
‘In één keer goed’ over het correct en volledig invullen  
van het aanbestedingsdocument.

Aanmelden via de website
Er zijn twee sessies: een vanaf  
9.00 uur en een vanaf 18.30 uur.  
Meer informatie over het programma  
en een aanmeldlink staat op 
zorginregiohartvanbrabant.nl/agenda.

Wat betekent dit voor  
kinderen en gezinnen?
Er waren een paar goede redenen 
om jeugdhulp resultaatgestuurd te 
gaan inkopen – en die staan nog 
steeds als een huis: één traject 
tegelijk, samen gericht toewerken 
naar een resultaat en één regisseur die 
toeziet op het resultaat, ook als daar meerdere 
jeugdhulpaanbieders bij nodig zijn. Hoewel de 
hoog specialistische jeugdhulp nog niet resultaat-
gestuurd – dus op basis van arrangementen –  
gedeclareerd wordt, is de manier van denken en 
werken erachter dat al wel. Dat maakt dat kinderen 
en gezinnen nu al de goede zorg krijgen die zij nodig 
hebben – en dat blijft zo. Ook al nemen we een jaar 
langer de tijd om het admini streren en declareren 
van arrangementen voor hoogspecialistische 
jeugdhulp in te voeren.

Informatiebijeenkomst en workshop op 29 juni

https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/aanmelden-29-juni

